Výpis usnesení z 11. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 1. 6. 2021
USNESENÍ č. 882/21/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 576/19/RK, 106/21/RK, 248/21/RK, 307/21/RK,
548/21/RK, 549/21/RK, 553/21/RK, 554/21/RK, 597/21/RK, 601/21/RK, 623/21/RK,
633/21/RK, 637/21/RK, 640/21/RK, 641/21/RK, 646/21/RK, 649/21/RK, 655/21/RK,
661/21/RK, 665/21/RK, 676/21/RK, 677/21/RK, 678/21/RK, 679/21/RK, 696/21/RK,
702/21/RK, 707/21/RK, 708/21/RK, 710/21/RK,714/21/RK, 717/21/RK, 718/21/RK,
720/21/RK, 721/21/RK, 722/21/RK, 723/21/RK, 724/21/RK, 739/21/RK, 759/21/RK,
767/21/RK, 768/21/RK, 769/21/RK, 773/21/RK, 775/21/RK, 776/21/RK, 784/21/RK,
786/21/RK, 794/21/RK, 796/21/RK, 816/21/RK, 817/21/RK, 818/21/RK, 819/21/RK,
823/21/RK, 824/21/RK, 829/21/RK, 831/21/RK, 834/21/RK, 840/21/RK, 841/21/RK,
860/21/RK, 867/21/RK, 868/21/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 399/21/RK z 31. 5. 2021 na 30. 6. 2021,
- 467/21/RK ad 2. z 14. 5. 2021 na 30. 11. 2021.

482/21/RK,
629/21/RK,
660/21/RK,
698/21/RK,
719/21/RK,
765/21/RK,
785/21/RK,
822/21/RK,
857/21/RK,

USNESENÍ č. 883/21/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
vypouští
ze sledování usnesení č. 293/20/ZK, 36/21/ZK, 48/21/ZK, 91/21/ZK, 135/21/ZK, 137/21/ZK,
138/21/ZK, 153/21/ZK, 157/21/ZK, 166/21/ZK, 167/21/ZK, 168/21/ZK, 171/21/ZK, 172/21/ZK,
174/21/ZK, 176/21/ZK, 179/21/ZK, 187/21/ZK, 188/21/ZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje k projednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 884/21/RK
Vyhodnocení 5. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 25. 5. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 5. 2021 s tím,
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Výpis usnesení z 11. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 1. 6. 2021
že z průběhu zasedání a projednávání jednotlivých bodů programu nevyplynuly pro členy rady kraje
žádné konkrétní úkoly.
USNESENÍ č. 885/21/RK
Příprava 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 6. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 22. 6. 2021.

p. č. dle abecedy

USNESENÍ č. 886/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 181/21 – úpravy v kapitole 926 01, poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu č. 1.2
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 181/21, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana, v úhrnné výši
1.123.760 Kč, a to
a) snížením nerozepsaných rezerv oblasti podpory Požární ochrany, programu č. 1.2 Podpora
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje v celkové výši 1.123.760 Kč,
b) a současně zavedením, navýšením specifických ukazatelů jednotlivých projektů/aktivit
v rámci programu č. 1.2 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje,
2. s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje
v úhrnném objemu 1.123.760 Kč na organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů,
organizování hasičských soutěží dětí a mládeže, a organizování hasičských soutěží dospělých,
níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt:

Žadatel

IČO

Název projektu

Popis projektu
(účel projektu)

Výše
dotace
v Kč

1

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Bozkov

62013645

Letní tábor SDH Bozkov
Borečov 2021

Organizování letních
táborů a soustředění 19 200,00
mladých hasičů

2

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Bozkov

62013645

Dětská soutěž o dráčka Soptíka
Bozkov 2021

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

10 000,00

3

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Bukovina u
Čisté

62014242 Soptíci v akci

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

7 500,00

4

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Dalešice

5

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Dalešice

Soustředění kolektivu mladých
60254891 hasičů SDH Dalešice v roce
2021
Večerní dětská soutěž
60254891 v požárním útoku „Dalešický
korálek“

Organizování letních
táborů a soustředění 11 250,00
mladých hasičů
Organizování
hasičských soutěží
10 000,00
dětí a mládeže

2
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Organizování
hasičských soutěží
dospělých

7 500,00

64039315

Organizování
Závod požárnické všestrannosti hasičských soutěží
obvod Liberec
dětí a mládeže

10 000,00

Frýdštejn

60254939

Dětská soutěž MH „O hrad
Frýdštejn“

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

10 000,00

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Frýdštejn

60254939 Noční soutěž

10

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Horní Tanvald

25. ročník soutěže „O pohár
60252464 starosty města Tanvaldu“ kategorie dětí

Organizování
hasičských soutěží
7 500,00
dospělých
Organizování
hasičské soutěže dětí 10 000,00
a mládeže

11

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Horní Tanvald

25. ročník soutěže „O pohár
60252464 starosty města Tanvaldu“ kategorie dospělých

Organizování
hasičské soutěže
dospělých

12

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Jablonec nad
Jizerou

15045340

13

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Jablonec nad
Jizerou

14

SH ČMS - Okresní
sdružení hasičů

Jablonec nad
Nisou

15

SH ČMS - Okresní
sdružení hasičů

Jablonec nad
Nisou

60254572 Jablonecká hala Mladých hasičů

16

SH ČMS - Okresní
sdružení hasičů

Jablonec nad
Nisou

60254572

Jezvé

Soutěž o pohár starostky obce a
75098342
memoriál Aloise Juráška

6

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Dalešice

60254891 Fire night cup Dalešice 2021

7

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Dlouhý Most

8

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

9

SH ČMS - Sbor
17
dobrovolných hasičů

Pohár OSH Semily „ O dráčka
Soptíka“

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže.

7 500,00

10 000,00

Letní soustředění mladých
Organizování letních
15045340 hasičů s výcvikovým programem táborů a soustředění 10 500,00
s požární tematikou
mladých hasičů
Organizování
Okresní kolo hry Plamen a
60254572
hasičských soutěží
25 000,00
Dorostu
dětí a mládeže.

Jablonecká hala dospělých a
dorostu

18

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Jilemnice

49294865

Tábor mladých hasičů v
Miletínských Lázních

19

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Karlinky

64039366 Letní tábor mladých hasičů

20

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Karlinky

64039366 Karlinský H-faktor

21

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Karlinky

64039366 Karlinský Víceútok

22

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Krásný Les

49111906

Letní tábor s výcvikovým
programem

3

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže.

40 000,00

Organizování
hasičských soutěží
dospělých.

40 000,00

Organizování
hasičské soutěže
dospělých v
požárním útoku.
Organizování tábora
mladých hasičů

7 500,00

40 000,00

Organizování letních
táborů a soustředění 40 000,00
mladých hasičů
Organizování
hasičských soutěží
10 000,00
dětí a mládeže
Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

10 000,00

Organizování letních
táborů a soustředění 10 560,00
mladých hasičů
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Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

7 500,00

O Pohár starosty obce Lázně
Libverda, XVIII. ročník

Organizování
hasičských soutěží
dospělých osob

7 500,00

Lažanský srandamač 2021 hasičská soutěž dětí a mládeže

Organizování
hasičské soutěže dětí
a mládeže

5 000,00

23

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Krásný Les

49111906 Závod požárnické všestrannosti

24

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Lázně
Libverda

49111931

25

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Lažany

64039099

26

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Lažany

64039099 Lažanský srandamač 2021

Liberec

64039145

Liberec

64039145 O Pohár starostky OSH Liberec

SH ČMS- Okresní
27 sdružení hasičů
Liberec
SH ČMS- Okresní
28 sdružení hasičů
Liberec

Okresní kolo mladých hasičů a
dorostu

29

SH ČMS- Okresní
sdružení hasičů

Liberec

64039145 O Předvánočního kapra

30

SH ČMS - Krajské
sdružení hasičů

Libereckého
kraje

71171452

31

SH ČMS - Krajské
sdružení hasičů

Libereckého
kraje

32

SH ČMS - Krajské
sdružení hasičů

33

Organizování
hasičské soutěže
dospělých
Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže
Organizování
hasičských soutěží
dospělých
Organizování
hasičských soutěží
dospělých

5 000,00

25 000,00
15 000,00

15 000,00

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

40 000,00

71171452 Krajské kolo v požárním sportu

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

40 000,00

Libereckého
kraje

Školení rozhodčích
71171452 mládežnických soutěží a
rozhodčích požárního sportu

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

35 000,00

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Machnín

65100204 Machnínská paralela 2021

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

10 000,00

34

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Machnín

65100204 Machnínská šlápota 2021

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

10 000,00

35

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Malá Skála

64668096 Maloskalský pohár

Organizování
hasičských soutěží
dospělých.

7 500,00

36

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Malá Skála

64668096 Extraliga ČR v požárním útoku

Organizování
hasičských soutěží
dospělých.

7 500,00

37

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Mimoň

63778866

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

10 000,00

38

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Mimoň

Letní soustředění mladých
63778866 hasičů Mimoň - Stromkovice
2021

39

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Mimoň

63778866

Krajské kolo mladých hasičů a
dorostu

Mimoňské šedesátkování a
stovkování 2021

Memoriál Rudolfa Plívy o
putovní pohár města Mimoň

4

Organizování letních
táborů a soustředění 39 000,00
mladých hasičů
Organizování
hasičských soutěží
7 500,00
dospělých
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40

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Pilínkov

Hasičská soutěž v požárním
64039226 útoku mladých hasičů Pilínkovský plamínek

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

41

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Ploukonice

62014048 Soutěž o Posvícenskou husu

42

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Ploukonice

62014048 Soustředění mládeže

43

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Ploukonice

62014048 Dětská soutěž

44

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Poniklá

15045358 Letní tábor mladých hasičů

Organizování letních
táborů a soustředění 12 180,00
mladých hasičů

45

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Předlánce

49111752 Okrsková soutěž

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

46

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Předlánce

47

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Příšovice

48

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Příšovice

49

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Radimovice

50

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Růžodol

Organizování
hasičských soutěží
dospělých
Soustředění mládeže
příprava na
podzimní kolo Hry
plamen
Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

10 000,00

7 500,00

5 940,00

10 000,00

7 500,00

Organizování
hasičských soutěží
7 500,00
dospělých
Organizování letních
Organizování letních táborů a
64039056
táborů a soustředění 12 600,00
soustředění mladých hasičů
mladých hasičů
Organizování
Organizování hasičských soutěží
64039056
hasičských soutěží
10 000,00
dětí a mládeže
dětí a mládeže
Organizování
46746161 Sychrovský pohár - 32. ročník
hasičských soutěží
7 500,00
dospělých
49111752 14.ročník soutěže PS 8

64039234 Letní tábor s hasiči

51

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Růžodol

64039234

Memoriál záchranářů a
Manhattanu 2021

52

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Rychnov u
Jablonce n. N.

64668215

Soutěž TFA 2021- 4.ročník
dospělí

53

SH ČMS - Okresní
sdružení hasičů

Semily

62012746 Okresní kolo hry Plamen - ZHV

54

SH ČMS - Okresní
sdružení hasičů

Semily

62012746

Okresní kolo hry Plamen a
soutěže dorostu

55

SH ČMS - Okresní
sdružení hasičů

Semily

62012746

Organizování letních
táborů a soustředění 28 800,00
mladých hasičů
Vzpomínka na
události z 11.září
2001 v USA. Soutěž
v silových
disciplínách a
výstup do
nejvyššího patra
Krajského úřadu.
Organizování
hasičských soutěží
dospělých

40 000,00

7 500,00

Organizování
hasičských soutěží
pro děti a mládež

25 000,00

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

25 000,00

Organizování
Okresní kolo soutěže v požárním
hasičských soutěží
sportu
dospělých

25 000,00

5
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Organizování letních
táborů a soustředění 27 000,00
mladých hasičů
Organizování
hasičských soutěží
10 000,00
dětí a mládeže

56

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Semily I

62013777 Letní tábor SDH Semily I

57

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Semily I

62013777

58

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Smržovka

64668231 Soutěž v požárním útoku dětí

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

59

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Stráž pod
Ralskem

65650191 Letní hasičský příměstský tábor

Organizování letních
táborů a soustředění 11 250,00
mladých hasičů

60

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Svijany

64039064

Hasičská soutěž mladých hasičů
„Svijanský Soptík“

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

10 000,00

61

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Svijany

64039064

Hasičská soutěž v požárním
útoku „Svijanská 13“

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

7 500,00

Pohár OSH Semily ,,O dráčka
Soptíka“

SH ČMS - Sbor
62
dobrovolných hasičů

Škodějov

62013068 Škodějovský pohár

63

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Tanvald
Šumburk

64668282 Soustředění mladých hasičů

64

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Velké Hamry
I

43257577

65

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Velké Hamry
I

43257577 Noční soutěž v požárním útoku

66

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Velké Hamry
I

43257577

67

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Vesec

46744495 Letní dětský tábor hasičů

68

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Vesec

46744495

69

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Všelibice

49112171 Soustředění mladých hasičů

70

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Všelibice

49112171 Všelibický pohár 2021

71

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Vysoké nad
Jizerou

62012941 Soustředění mladých hasičů

Tábor mladých hasičů Borečov
2021

Soutěž mladých hasičů
Hamrovská štafeta

Podzimní soustředění mladých
hasičů

6

10 000,00

Organizování
hasičské soutěže
7 500,00
dospělých v
požárním sportu
Organizování
soustředění mladých
9 180,00
hasičů
Organizování letních
táborů a soustředění 40 000,00
mladých hasičů
Organizování
hasičské soutěže
7 500,00
dospělých
Organizování
hasičských soutěží
10 000,00
dětí a mládeže
Organizování letních
táborů a soustředění 40 000,00
mladých hasičů
Organizování letních
táborů a soustředění
mladých hasičů

5 000,00

Organizování letních
táborů a soustředění
mladých hasičů

9 000,00

Organizování
hasičských soutěží
dospělých.
Organizování
hasičských soutěží
dospělých

7 500,00

14 400,00
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72

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Zdislava

65100239 Soustředění 2021

Soustředění

73

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů

Zdislava

65100239 TFA JUNIOR 2021

Soutěž TFA
JUNIOR 2021

5 400,00

10 000,00

3.

se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu
1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje na organizování letních
táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže a
organizování hasičských soutěží dospělých
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání a rozhodnutí „Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 181/21 - poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Libereckého kraje“.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 887/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 182/21 – úpravy v kapitole 926 01, poskytnutí dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu č. 1.4
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 182/21, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana, v úhrnné výši 23.100 Kč,
a to
a)

a) snížením nerozepsaných rezerv oblasti podpory Požární ochrany, programu č. 1.4
Prevence kriminality,
b) a současně k zavedením, navýšením specifických ukazatelů jednotlivých projektů/aktivit
v rámci programu č. 1.4 Prevence kriminality, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu č. 1.4 Prevence kriminality v úhrnném objemu 23.100 Kč na podporu prevence
kriminality obcí Libereckého kraje níže uvedenému žadateli
o dotaci na projekt:

2.

P
.
č.

Žadatel

Právn
í
statut

IČ

Název
projektu

Popis projektu
(účel projektu)

7

Výstupy
projektu

Požadovaná
výše
dotace/podíl
dotace
z celkových
způsobilých
výdajů
(%)

Název
parametru,

Kč
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hodnota,
počet

Město
1 Český
Dub

3.

00262722
obec

Pracovat s kolektivy,
ve kterých se
objevilo rizikového
Intervence
chování (šikana,
při
kyberšikana, šíření
závadovém
nevhodného obsahu
chování žáků
na internetu…), a
a přednášky
úspěšnou intervencí
s odborníky
zamezit eskalaci
v oblasti
problému a omezit
prevence
recidivu. Zároveň
kriminality
seznámit rodiče s
tématy prevence
kriminality.

Intervence
3x

23.100/70%

Přednáška
3x

se smlouvou č. OLP/1540/2021 o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
v rámci programu 1.4 Prevence kriminality mezi Libereckým krajem a Městem Český Dub,
Náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub, IČ 00262722, na projekt pod názvem
„Intervence při závadovém chování žáků a přednášky s odborníky v oblasti prevence
kriminality“

a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání a rozhodnutí „Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 182/21 - poskytnutí dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu č. 1.4 Prevence kriminality.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 888/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, úpravy
v kapitole 917 01 – Transfery, Intervence šikany
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Mgr. Petru Šolcovi, se sídlem
Jihlavská 368/4, 460 01 Liberec 14, IČO 86861808, na realizaci projektu „Intervence v případě
výskytu šikany a agrese na školách a institucích sdružující děti v LK“, ve výši 100.000 Kč,
schvaluje
smlouvu č. OLP/1578/2021 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje –
kapitoly 917 01 - Transfery, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Mgr. Petrem Šolcem,
IČO 86861808, se sídlem Jihlavská 368/4, 460 01 Liberec 14
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit smlouvu o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 91701, Transfery, odbor kancelář
hejtmana, č. OLP/1578/2021 mezi Libereckým krajem a Mgr. Petrem Šolcem, IČO 86861808, se
sídlem Jihlavská 368/4, 460 01 Liberec 14, M. Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 31. 08. 2021

8
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P. č. dle abecedy

USNESENÍ č. 889/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 183/21 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 183/21, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana, v úhrnné výši
12.994.268,41 Kč, a to snížením nerozepsaných rezerv oblasti podpory Požární ochrana
a prevence kriminality, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje a současně zavedením, navýšením specifických ukazatelů jednotlivých
projektů/aktivit v rámci programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
2. s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje v úhrnném
objemu do výše 12.994.268,41 Kč, níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt:

Žadatel

1

Obec
Benešov
u Semil

2

Obec
Benešov
u Semil

IČO /
sídlo

Název
projektu

Účel projektu

Parametry
projektu

Pořízení a
obnova věcných
prostředků
00275590
Pořízení,
požární
/ Benešov
obnova a
ochrany, které
zásahový oblek
u Semil
doplnění
je povinnou
Tiger Plus Elite
125,
vybavení
výbavou.
komplet - 1 ks,
51206
JPO
Vybavení je
rukavice zásahové
Benešov u Benešov u určeno pro JPO
- 3 ks
Semil
Semil - U2)
Benešov u
Semil, která je
zařazena v JPO
III.
Pořízení a
obnova
prostředků
Pořízení,
požární
páteřová deska +
00275590
obnova a
ochrany,
fixační popruhy / Benešov
doplnění
sloužících při
1 ks, radiostanice
u Semil
vybavení
výjezdech
DP 1400 VHF
125,
JPO
jednotky.
analog. - 5 ks,
51206
Benešov u
Vybavení je
páčidlo se stříhací
Benešov u
Semil určeno pro JPO čelistí (72 cm) - 1
Semil
U6)c)
Benešov u
ks
Semil, která je
zařazena v JPO
III.

9

Výše dotace v
Kč

Podíl na
celkových
výdajích v
%

16 000,00

56,50

29 755,00

57,49
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3

4

5

6

Obec
Bozkov

Pořízení
vybavení
00275611
JSDH
/ Bozkov Bozkov pro
270,
potřeby
51213
předurčenos
Bozkov
ti na
Ochranu
obyvatelstva

Obec
Bozkov

00275611
/ Bozkov
270,
51213
Bozkov

Nákup
ochranných
prostředků
JSDH
Bozkov

Obec
Brniště

00260401
/ Brniště
102,
47129
Brniště

Pořízení
vozidla
CAS 30

Obec
Brniště

00260401
/ Brniště
102,
47129
Brniště

Osobní
ochranné
prostředky
požární
ochrany
hasiči
Brniště

nafukovací stan 1 ks, euro
přepravky - 24 ks,
konstrukce do
přívěsu - 1 ks,
kancelářské
potřeby pro
Brněnský kufřík U6a - pořízení,
1 sada,
obnova,
kempingová
doplnění a
svítilna - 3 ks,
opravy věcných polypropylenový
prostředků
motouz - 1 ks,
požární
jednorázové
ochrany,
plastové nádobí ochranných
1 sada,
prostředků a
motykosekera s
úprava
násadou - 1 ks,
úložných
prodlužovací
prostor mobilní kabel na bubnu 25
požární
m - 1 ks,
techniky
prodlužovací
kabel s více
zásuvkami - 4 ks,
nabíjecí kabel
USB - 2 ks,
prostředky pro
dodržování osobní
hygieny a úklidu 1 sada
U2 -pořízení,
zásahová obuv - 2
obnova,
ks, zásahový oblek
doplnění a
BUSHFIRE opravy
blůza - 2 ks,
osobních
zásahový oblek
ochranných
BUSHFIRE prostředků
kalhoty - 3 ks
požární ochrany
Pořízení nové
cisternové
automobilové
stříkačky

vozidlo CAS 30 1 ks

zásahové obleky 2 ks, nášivky na
kabáty - hasiči
Pořízení nových
Brniště - 2 ks,
zásahových
přilba - 2 ks,
obleků a
svítilna - 2 ks,
příslušenství,
držák svítilny na
potřebných pro
přilbu - 2 ks,
výjezdy požární
samolepky
jednotky SDH reflexní na přilbu Brniště.
2 ks, obuv
DEMON FIRE - 2
ks, zásahové
rukavice - 2 ks

10

100 000,00

69,83

18 000,00

60,00

1 000 000,00

12,34

37 760,62

49,00
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7

Obec
Brniště

8

Město
Cvikov

9

Město
Cvikov

10

Město
Česká
Lípa

11

Město
Český
Dub

12

Město
Český
Dub

Pořízení 2
nových
00260401
Dýchací
dýchacích
/ Brniště
přístroje pro přístrojů, které dýchací přístroje 102,
JSDH
jsou součástí
2 ks
47129
Brniště
výjezdové
Brniště
jednotky SHD
Brniště.
Město Cvikov
zřizuje 2
výjezdové
jednotky SDH ,
JPO II /1 a JPO
Pořízení
III/1 a má
00260410
věcných
páteřní deska - 1
jednotku
/ Náměstí prostředků
ks, imobilizér
předurčenu pro
Osobození
požární
hlavy - 1 ks, batoh
výjezdy k
63, 47154 ochrany pro
Water stop
dopravním
Cvikov
SDH
profiremon - 2 ks
nehodám, je
Cvikov
nutné doplnit
věcné
prostředky do
výjezdového
automobilu.
Město Cvikov
zřizuje 2
Doplnění
výjezdové
00260410
osobních
jednotky SDH ,
/ Náměstí
ochranná přilba
ochranných JPO II /1 a JPO
Osobození
Gallet F1 XF - 6
prostředků III/1 , a nakoupí
63, 47154
ks
SDH
6 ks
Cvikov
Cvikov
výjezdových
přileb pro
hasiče
zásahový komplet
- 4 ks, zásahová
obuv - 4 páry,
00260428
kukla - 4 ks,
Obnova a
/ nám. T.
rukavice zásahové
Nákup
doplnění
G.
- 4 páry, rukavice
ochranných
osobních
Masaryka
rescue - 4 páry,
prostředků
ochranných
1, 47036
vesta výstražná - 4
PO
prostředků
Česká
ks, svítilna ruční
požární ochrany
Lípa
nabíjecí - 4 ks,
svítilna na přilbu 4 ks, opasek
polohovací - 4 ks
Pořízení
00262722
nové
/ nám. B.
cisternové
cisternová
Smetany
Pořízení nové
automobilov
automobilová
1, 46343
CAS
é stříkačky
stříkačka - 1 ks
Český
se státní
Dub
dotací
00262722
kompletní
/ nám. B.
Nákup
Nákup
třívrstvý zásahový
Smetany ochranných
ochranných
oblek - 3 ks,
1, 46343
prostředků
prostředků PO zásahové rukavice
Český
PO
- 5 ks
Dub

11

48 551,16

49,00

16 347,10

70,00

41 817,60

60,00

100 000,00

47,67

1 000 000,00

12,50

37 440,00

60,00
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13

14

15

16

17

Obec
Čistá u
Horek

00275662
/ Čistá u
Horek
152,
51235
Čistá u
Horek

Obec
Čistá u
Horek

00275662
/ Čistá u
Horek
152,
51235
Čistá u
Horek

Město
Desná

00262307
/
Krkonošs
ká 318,
46861
Desná

Město
Desná

00262307
/
Krkonošs
ká 318,
46861
Desná

Město
Desná

00262307
/
Krkonošs
ká 318,
46861
Desná

Úpravy
elektroinstalace
úložných
přívěsu - 1 kmpl,
prostor přívěsu
prodlužovací
Úpravy
nouzového
přívod 300 V - 1
úložných
přežití (vnitřní
ks, klimatizace k
prostor a
elektrorozvody)
evakuačnímu
dovybavení
a dovybavení
stanu - 1 ks,
PNP
přívěsu dalším
elektrorozvaděč k
materiálem pro
evakuačnímu
úkoly ochrany
stanu - 1 ks
obyvatelstva.
Pořízení
osobních
ochranných
prostředků čtyř kusů
Obměna
zásahových
zásahových
přileb s
zásahová přilba - 4
přileb
integrovanou
ks, integrovaná
JSDHO
svítilnou z
svítilna - 4 ks
Čistá u
důvodu
Horek
postupné
výměny
ochranných
prostředků v
JSDHO Čistá u
Horek
přilba MSA Gallet
F1XF Gold - 3 ks,
Doplnění a
Nákup
svítilna XP Led - 3
výměna
osobních
ks, vesta oranžová,
osobních
ochranných
nápis HASIČI - 4
ochranných
prostředků
ks, rukavice
prostředků.
záchranářské - 8
ks
pneumatiky
445/65/22,5 - 4 ks,
úprava nástavby k
výjezdu k
dopravním
U3) Oprava
nehodám - 1 ks,
Oprava
cisterny CAS
akumulátorové
CAS
32 T 815
baterie 185 Ah - 2
ks, oprava ventilu
pérování zadní
nápravy - 1 ks,
oprava brzd přední
nápravy - 1 ks
U6a) Doplnění
nehodová clona vybavení
1 ks, LED
Nákup
jednotky pro
reflektor 24 x 50
vybavení
zásahy u
W - 1 ks, fixátor
pro zásahy u
dopravních
hlavy - 1 ks, přilba
dopravních
nehod, ke
záchranářská
nehod
kterým je
Katyst Tytan Hot jednotka
4 ks
předurčena.

12

33 000,00

49,60

24 920,00

50,00

30 000,00

57,50

71 000,00

69,88

21 000,00

67,74
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18

19

20

21

22

Město
Desná

00262307
/
Krkonošs
ká 318,
46861
Desná

Obec
Dlouhý
Most

Pořízení
46744941
věcných
/ Dlouhý prostředků
Most 193,
požární
46312
ochrany pro
Dlouhý
SDH
Most
Dlouhý
Most

Město
Doksy

00260444
Podpora
/ náměstí
jednotek
Republiky
požární
193,
ochrany
47201
Libereckého
Doksy
kraje

Město
Doksy

00260444
Podpora
/ náměstí
jednotek
Republiky
požární
193,
ochrany
47201
Libereckého
Doksy
kraje

Obec
Dolní
Řasnice

00262757
/ Dolní
Řasnice
153,
46401

Nákup
vybavení
pro práci na
vodě

Doplnění a
obnova
zásahových
prostředků
JPO Dolní
Řasnice

člun DINGHY - 1
ks, nápis HASIČI
- 2 ks, výztužný
rám ke člunu - 1
U6a) Nákup
ks, dvoudílná
člunu s pádly a
podlaha - 1 ks,
ochrannými
čelo pro závěsný
prostředky pro
motor - 1 ks,
jednotku
raftové pádlo - 6
předurčenou pro
ks, ochranná
práci na vodě.
přilba - 6 ks,
záchranná vesta s
bezpečnostním
popruhem - 6 ks
Pořízení a
opravy věcných
prostředků
přilba zásahová - 1
požární ochrany ks, držák svítilny
- pořízení
na přilbu - 7 ks,
nového
svítilna - 7 ks
vybavení pro
jednotku
Zajištění
předepsané
ochrany
jednotlivce a
profesionální
kvality zásahů
jednotky ev. č.
511 199,
obměna
vyřazené
oblek zásahový - 2
předepsané
ks
výstroje
jednotlivce,
doplnění
vybavení
zásahového
vozidla pro
plnění úkolů
jednotky na
základě její
předurčenosti
Zajištění
odpovídajícího
povrchu
garážové plochy
rekonstrukce
pro parkování
podlahy v
zásahové
garážovém stání
techniky a
zásahové techniky
zabránění
- 1 ks
ekologického
znečištění
spodních vod
Doplnění a
zásahový oblek - 2
obnova
ks, čelní štítek k
zásahových
integrované
prostředků pro
svítilně - 2 ks,
výjezdy JPO
integrovaná
Dolní Řasnice.
svítilna - 2 ks,

13

70 000,00

67,79

15 000,00

59,51

16 249,20

49,24

71 000,00

49,38

60 426,60

60,00
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Dolní
Řasnice

23

Město
Dubá

24

Město
Frýdlant

25

Město
Frýdlant

lékárníčka - batoh
- 1 ks, rozdělovač
- 1 ks, páčislo - 1
ks, proudnice - 1
ks, zásahová obuv
- 2 páry, ochranná
přilba - 2 ks,
záchranářské
rukavice - 4 páry

00260479
U2) pořízení
/
Město Dubá
nových
Masaryko
- osobní
osobních
přilba - 4 ks, obuv
vo nám.
ochranné
ochranných
- 4 páry
138,
prostředky
prostředků
47141
požární ochrany
Dubá
motorová pila
(výkon 5 kW) - 1
ks, zvedací
popruhy s
Pořízení,
přehýbanými oky doplnění
4 ks, lanovice s
věcných
odklápěcím
00262781
Pořízení
prostředků PO
bočním plechem
/ Nám. T.
věcných
pro JSDH obce, SRLK - 1 ks, sofl
G.
prostředků
které jsou
šekl - 4 ks,
Masaryka
PO,
nezbytné pro
kinetické lano 37, 46401
Frýdlant
zásahy v
19mm/6m - 2 ks,
Frýdlant
(U6a)
souvislosti s
třmen G8 - 7 tun větrnými
4 ks, syntetické
smrštěmi.
lano pro naviják 30m - 2 ks,
dvoudílný upínací
popruh s ráčnou 4 ks
Oprava
automobilového
žebříku AZ 30.
Provozem je
opotřebované
uchycení stolice
a následné
00262781
poškození
/ Nám. T.
Oprava
úložné
oprava
G.
výškové
skříně/nástavby automobilového
Masaryka
techniky,
za kabinou
žebříku AZ 30
, 37,
Frýdlant
řidiče, proto je
Renovus - 1 kpl
46401
(U3)
nutné:
Frýdlant
demontáž,
kontrola,
oprava,
upevnění
opěrné stolice a
uložené skříně,
montáž.

14

29 001,60

60,00

34 100,00

50,00

378 778,00

70,00
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00262790
/
Obec
Habartice
Habartice
191,
46373
Habartice

Výměna
pneumatik
CAS 25

Zvýšení
bezpečnosti při
výjezdových
zásazích k
událostem a tím
splnění
technických
parametrů
provozu na
komunikacích.

výměna
pneumatik, duší a
límců - 6 ks

15 000,00

30,00

27

00275697
/
Město
Harrachov
Harracho
150,
v
51246
Harrachov

Pořízení
digitálních
ručních
radiostanic
TPH 900

digitální ruční
U6)c Pořízení
terminál
věcných
radiostanice - 2 ks,
prostředků
jednonásobný
požární ochrany
nabíječ - 1 ks

24 530,00

30,00

52 400,00

49,90

17 900,00

49,72

38 160,00

60,00

28

29

30

Zajištění
pořízení
moderních
ochranných
prostředků pro
členy JSDH
Hejnice,
Pořízení
konkrétně
00262803
hasičský oblek
ochranných
pořízení
/ Nádražní
Patriot Elite - 3 ks,
Město
zásahových
vícevrstvých
521,
přilba Gallet - 3
Hejnice
prostředků
ochranných
46362
ks, obuv Haix Fire
pro JSDH
zásahových
Hejnice
Eagle - 3 ks
Hejnice
kompletů obuv,
vícevrstvý
oblek a přilba,
které nahradí
starší
nevyhovující a
poškozené typy.
Zajištění
pořízení nových
ručních
radiostanic pro
radiostanice
00262803
Pořízení
JSDH Hejnice,
Motorola DP1400
/ Nádražní
ručních
které nahradí
Město
- 3 ks, oddělený
521,
radiostanic
starší
Hejnice
reproduktor s
46362
pro JSDH
nevyhovující a
mikrofonem k
Hejnice
Hejnice
poškozené typy
radiostanici - 3 ks
z posledních
náročných
zásahů během
povodně 2020.
00262820
/ nám. T.
Město
G.
Pořízení
zásahový oděv
Hodkovic
Osobní
Masaryka
osobních
Deva patriot - 3
e nad
ochranné
1, 46342
ochranných
ks, zásahová obuv
Mohelko
prostředky
Hodkovic
prostředků
Haix - 2 ks
u
e nad
Mohelkou

15
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00262820
/ nám. T.
Město
G.
Hodkovic
Masaryka
e nad
1, 46342
Mohelko
Hodkovic
u
e nad
Mohelkou

Věcné
prostředky
požární
ochrany

32

Obec
Horní
Branná

00275735
/ Horní
Branná
262,
51236
Horní
Branná

Doplnění
osobních
ochranných
prostředků
JPO Horní
Branná

33

Obec
Horní
Branná

00275735
/ Horní
Branná
262,
51236
Horní
Branná

Obnova
věcných
prostředků
požární
ochrany
JPO Horní
Branná

34

Město
Hrádek
nad
Nisou

00262854 Obnova 8 ks
/ Horní
zásahových
náměstí
obleků pro
73, 46334
JSDHO
Hrádek
Hrádek n.
nad Nisou
N.

35

Město
Hrádek
nad
Nisou

00262854
/ Horní
náměstí
73, 46334
Hrádek
nad Nisou

Pořízení 3
ks
radiostanic
pro JSDHO
Hrádek n.
N.

36

Město
Chrastav
a

00262871
/ náměstí
1. máje 1,
46331
Chrastava

Oprava
vozidla
TATRA
815

37

Město
Jablonec
nad
Jizerou

00275778
Pořízení
/ Jablonec
věcných
nad
prostředků
Jizerou
pro JPO
277,
předurčenou
51243
pro zásahy v

zachytávač
airbagů - 1 ks,
vyváděcí maska Pořízení
3 ks,
věcných
elektrocentrála
prostředků
Digi - 1 ks,
požární ochrany
rozbrušovací
motorová pila
Stihl - 1 ks
přilba zásahová
Draeger HPS 7000
- 2 ks, zásahový
oblek Patriot Elite
- 2 ks, svítilna na
Obnova,
přilbu Peli - 4 ks,
doplnění a
držák svítilny - 2
oprava osobních
ks, pracovní
ochranných
polohovací pás
prostředků
AP1 - 2 ks,
Zásahové rukavice
Seiz - 1 ks, Ruční
svítilna
NIGHTSTICK
LED - 4 ks
hadice B75 20m 6 ks, hadice D25
20m - 3 ks,
Obnova,
hadicový koš D25
doplnění a
- 2 ks, ruční
oprava osobních
radiostanice HYT
ochranných
TC 700P - 4 ks,
prostředků
nástroj
PARATECH
Hooligan - 1 ks
Výdaje spojené
s obnovou
osobních
zásahové obleky ochranných
8 ks
prostředků
požární
ochrany.
Výdaje spojené
s pořízením
věcných
radiostanice - 3 ks
prostředků
požární
ochrany.
Rozsáhlá
oprava starého a
zároveň
oprava vozidla
nabouraného
TATRA 815 - 1 ks
hasičského
vozidla TATRA
815.
U6a) Nákup
norná stěna 10 m nezbytného
6 ks, norná stěna 5
vybavení pro
m - 4 ks, sorbent
jednotku SDH
10 kg - 36 ks,
předurčenou k
sorbent hadi - 1
zásahům na
ks, sorbční

16

50 640,00

60,00

43 921,00

50,00

33 929,00

50,00

88 176,00

50,00

76 630,00

50,00

600 000,00

37,50

102 953,00

70,00
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Jablonec
nad
Jizerou

38

Město
Jablonec
nad
Jizerou

souvislosti s
úniky
ropných
produktů na
vodním
toku
Pořízení
prostředků a
vybavení
00275778
požární
/ Jablonec
ochrany pro
nad
JPO
Jizerou
předurčenou
277,
pro zásahy v
51243
souvislosti s
Jablonec
úniky
nad
ropných
Jizerou
produktů na
vodním
toku

39

Statutární
město
Jablonec
nad
Nisou

00262340
/ Mírové
náměstí
3100/19,
46601
Jablonec
nad Nisou

40

Statutární
město
Jablonec
nad
Nisou

00262340
/ Mírové
náměstí
3100/19,
46601
Jablonec
nad Nisou

41

Statutární
město
Jablonec
nad
Nisou

00262340
/ Mírové
náměstí
3100/19,
46601
Jablonec
nad Nisou

42

Statutární
město
Jablonec
nad
Nisou

00262340
/ Mírové
náměstí
3100/19,
46601
Jablonec
nad Nisou

vodních tocích
a hladinách a
při úniku
ropných látek.

U6c) Nákup
nezbytných
prostředků a
vybavení pro
jednotku SDH
předurčenou k
zásahům na
vodních tocích
a hladinách a
při úniku
ropných látek.

prostředky - 1
sada, sběrač - 2 ks

přívěs skříňový - 1
ks, ocelové lano 100 m, pracovní
lano - 100 m,
palice kovová 5kg
- 2 ks, sudy 60 l 4 ks, suchý oblek 2 ks, holínky
brodící - 4 ks,
přilba lehká - 4 ks,
vesta plavací - 4
ks

zásahový oblek - 8
kpt., zásahová
U2) Pořízení,
kukla - 12 ks,
Nákup
obnova,
reflexní vesta ochranných
doplnění a
výstražná - 4 ks,
prostředků
opravy
zásahové boty
pro JSDHO
osobních
neprořez - 12 párů,
Jablonec
ochranných
zásahové rukavice
nad Nisou
prostředků
- 12 párů,
požární ochrany
zásahové přilby 6 ks
Rekonstrukc
e CAS 32 s
nádrží na
U3) Opravy
vodu s
cisternových
výměna rampy - 1
objemem automobilových
ks, osvětlení
6000 l pro
stříkaček s
nástavby - 1 spr.,
JSDHO
nádrží na vodu s úprava vnejšíku Jablonecké objemem 6000
1 spr.
Paseky litrů a větší
dokončení
II
Nákup
U6a) Pořízení,
věcných
obnova,
prostředků
doplnění a
motorová pila - 1
pro
opravy věcných ks, suchý oblek - 2
předurčené
prostředků pro
spr.
JSDHO
předurčené
Jablonec
jednotky
nad Nisou
U6f) Výdaje
spojené s
Oprava
opravami,
horní garáže
úpravami a
střecha včetně
JSDHO
výstavbou
zateplení +
Proseč nad
objektů
oplechování - 1
Nisou(hasičské
soubor
dokončení
zbrojnice,
garáže) sloužící
k zabezpečení

17

95 457,00

60,00

210 000,00

59,81

87 000,00

69,60

57 088,40

69,62

173 776,25

28,96
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Pořízení
věcných
00260576
Město
prostředků
/ náměstí
Jablonné
PO v
Míru 22,
v
souvislosti s
47125
Podještěd
větrnými
Jablonné v
í
smrštěmi a
Podještědí
sněhovými
kalamitami

44

00260576
Město
/ náměstí
Nákup
Jablonné
Míru 22, ochranných
v
47125
prostředků
Podještěd
Jablonné v
PO
í
Podještědí

45

Obec
Janův
Důl

00831395
/ Janův
Důl 75,
46352
Janův Důl

Oprava PS12

46

00275808
/
Masaryko
Město
vo
Jilemnice
náměstí
82, 51401
Jilemnice

Obnova
ochranných
prostředků

47

00525529
/ Jílové u
Držkova
87, 46822
Jílové u
Držkova

Pořízení
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany

Obec
Jílové u
Držkova

činnosti
jednotky sboru
dobrovolných
hasičů obcedokončení
projektu po
vydání
stavebního
povolení.
Dovybavení
jednotky SDH
věcnými
prostředky -pila
řetězová, přilba
ochranná, v
souvislosti s
větrnými
smrštěmi a
sněhovými
kalamitami
Dovybavení
jednotky SDH
novými
ochrannými
prostředky zásahovými
obleky a
přilbami.
Kompletní
oprava
stříkačky PS12, která je nyní
nefunkční. Stroj
je používán
výhradně k
zásahové
činnosti.
U2) Obnova a
doplnění
osobních
ochranných
prostředků vesta výstražná,
zásahové
kalhoty,
zásahový kabát,
zásahové
rukavice,
zásahová přilba
se svítilnou a
držákem
svítilny
Pořízení
osobních
ochranných
prostředků
požární ochrany
- účel podpory
U2

18

pila řetězová - 1
ks, přilba
ochranná - 1 ks

19 000,00

68,89

zásahový oblek s
nápisem - 4 ks,
zásahová přilba se
svítilnou - 2 ks

45 000,00

59,09

oprava PS-12 - 1
ks

20 000,00

50,00

vesta výstražná
(reflexní) - 4 ks,
zásahové kalhoty 2 ks, zásahový
kabát - 2 ks,
zásahové rukavice
- 4 ks, zásahová
přilba - 2 ks,
svítilna na přilbu 2 ks, držák svítilny
- 2 ks

41 000,00

59,42

zásahová obuv - 2
ks, oblek zásahový
- 2 ks, zásahová
přilba - 3 ks,
svítilna pro přilbu
- 3 ks, dobíjecí
svítilna - 1 ks

53 400,00

60,00

Výpis usnesení z 11. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 1. 6. 2021

48

49

Kalové čerpadlo
00262404
vhodně doplní
/
U4) Nákup
Obec
výzbroj nového
Koberovy elektrického
Koberov
vozidla CAS 24
102,
kalového
y
při
46822
čerpadla
mimořádných
Koberovy
událostech
Pořízení
jednoho
00275841
Nákup
zásahového
/ Košťálov
Obec
osobních
kompletu pro
201,
Košťálov
ochranných
zasahujícího
51202
prostředků
hasiče větší
Košťálov
konfekční
velikosti

50

00275841
/ Košťálov
Obec
201,
Košťálov
51202
Košťálov

Doplnění
věcných
prostředků
pro zásahy
na vodě

51

00672009
/ Krásný
Les 122,
46401
Krásný
Les

Doplnění
ochranných
prostředků
JPO Krásný Les

52

53

Účelem
projektu je
dovybavení
jednotky v
souvislosti s
rozšířením
předurčenosti
jednotky pro
zásahy na vodě.

kalové čerpadlo
Rosenbauer
NAUTILUS4/1 - 1
ks

28 000,00

59,85

zásahový oblek - 1
ks, zásahové
rukavice - 2 páry,
zásahová přilba - 1
ks, zásahové boty
- 1 pár

20 000,00

48,08

pádlo - 4 ks,
přívěs za DA s
doplňky - 1 ks,
karabiny - 10 ks,
kompresor na člun
- 1 ks, vesta vodní
záchranářská - 2
ks, přilba vodní - 4
ks, ruční pumpa na
rafty, lodě - 1 ks

22 000,00

48,03

20 500,00

50,00

40 098,60

60,00

24 076,00

50,00

U2) Obnova a
doplnění
Obec
přilba - 4 ks,
osobních
Krásný
zásahový oblek - 2
ochranných
Les
ks
prostředků
požární ochrany
Obnova,
doplnění a
oprava osobních
prostředků
požární ochrany
Nákup
(jednovrstvé a zásahový komplet
00673421
osobních
vícevrstvé
- oblek - 2 s,
Obec
/
ochranných
zásahové
zásahová obuv - 1
Krompac Krompach
prostředků
obleky,
ks, přilba - 2 ks,
h
49, 47157
požární
zásahové boty,
rukavice - 4 ks,
Krompach
ochrany.
rukavice,
svítilna - 2 ks
polohovací
pásy, ochranné
kukly, reflexní
vesty a osobní
svítilny)
zásahový oblek
HYRAX s
nápisem HASIČI kabát - 2 ks, KNIT
U2) Obnova a
00275859
- zásahové
doplnění
/ Kruh
Nákup
rukavice model
Obec
osobních
134,
ochranných
NCG 935 - 1 ks,
Kruh
ochranných
51401
prostředků
kukla NOMEX
prostředků
Jilemnice
Comfort - 1 ks,
požární ochrany
zásahová obuv
GUARDVOL - 1
ks, zásahový oblek
HYRAX - kalhoty

19
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- 2 ks, PAB FIRE
04 HT Composite
- přilba LUMINO - 1 ks,
svítilna
LEDLENSER TT - 1 ks

54

46744967
/
Obec
Kunratice
Kunratice
158,
46401
Kunratice

55

46744967
/
Obec
Kunratice
Kunratice
158,
46401
Kunratice

56

57

U6) - a)
pořízení,
obnova,
doplnění a
opravy věcných
prostředků PO k
Nákup
provádění
věcných
speciálních
prostředků
činností při
požární
zásazích v
ochrany pro
souvislosti s
JSDHO
mimořádnými
Kunratice
událostmi pro
JSDHO
výslovně
uvedených v
nařízení LK
č.2/2012.
U2) Pořízení,
obnova,
doplnění a
opravy
Nákup
osobních
osobních
ochranných
ochranných
prostředků
prostředků
požární ochrany
pro družstvo
(vícevrstvé
JSDHO
zásahové
Kunratice
obleky,
zásahové boty,
zásahové
rukavice)

00524301
/
Pořízení,
Obec
Kunratice
Nákup
obnova,
Kunratice u Cvikova dýchacích
doplnění a
u
145,
přetlakovýc opravy věcných
Cvikova
47155
h přístrojů
prostředků
Kunratice
požární ochrany
u Cvikova
Oprava
00524301
poškozeného
/
vodního
Obec
Kunratice
Oprava
čerpadla, řadící
Kunratice u Cvikova
vozidla
páky, navijáku,
u
145,
CAS 25
zavírání rolet na
Cvikova
47155
LIAZ
vozidle CAS 25
Kunratice
LIAZ, RZ 3L2
u Cvikova
5213.

20

přenosná
radiostanice - 4 ks,
sada nářadí - 1
soubor, stojany na
odpadkové pytle 2 ks, kanystr na
vodu - 2 ks,
prodlužovací
kabel na bubnu - 2
ks

21 000,00

48,84

vícevrstvý
zásahový oblek - 4
ks, zásahová obuv
- 2 páry, zásahové
rukavice - 4 páry

55 000,00

49,11

přetlakový
dýchací přístroj
vč. masky a
tlakové lahve - 4
ks

84 000,00

60,00

oprava vozidla
CAS LIAZ - 1 ks

80 246,00

60,00
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00262978
Statutární / nám. Dr.
město
E. Beneše
Liberec
1, 46001
Liberec

59

00262978
Statutární / nám. Dr.
město
E. Beneše
Liberec
1, 46001
Liberec

60

00262978
Statutární / nám. Dr.
město
E. Beneše
Liberec
1, 46001
Liberec

61

00262978
Statutární / nám. Dr.
město
E. Beneše
Liberec
1, 46001
Liberec

62

00262978
Statutární / nám. Dr.
město
E. Beneše
Liberec
1, 46001
Liberec

63

00275891
/ Libštát
198,
51203
Libštát

Městys
Libštát

U2) Nákup
zásahový oblek osobních
Nákup
11ks, svítilny - 30
ochranných
osobních
ks, zásahová
prostředků
ochranných
přilba - 2 ks,
požární ochrany
prostředků
reflexní vesta - 32
pro jednotky
požární
ks, zásahová obuv
dobrovolných
ochrany
- 8 ks, zásahové
hasičů města
rukavice - 20 ks
Liberec
Nákup
věcných
U4) Nákup
prostředků
věcných
požární
prostředků
kalové čerpadlo ochrany v požární ochrany
2 ks
souvislosti v souvislosti se
se
záplavami a
záplavami a
povodněmi
povodněmi
Nákup
U5) Nákup
věcných
věcných
prostředků
prostředků
požární
neprořezná obuv požární ochrany
ochrany v
6 ks,
v souvislosti s
souvislosti s
protipořezový
větrnými
větrnými
oblek - 6 ks
smrštěmi a
smrštěmi a
sněhovými
sněhovými
kalamitami.
kalamitami.
Opravy
cisternovýc
h
U3) Opravy
automobilov cisternových
ých
automobilových
CAS - oprava
stříkaček s
stříkaček s
JSDH Vratislavice
nádrží na nádrží na vodu s
- 1 ks
vodu s
objemem 6000 l
objemem
a větším.
6000 l a
větším.
Oprava
U6b) opravy
cisternové
cisternových oprava CAS JSDH
automobilov
automobilových Karlinky - 1 ks,
é stříkačky
stříkaček s
oprava CAS JSDH
JSDH
rokem výroby Krásná Studánka Karlinky,
1985 a let
1 ks, dovybavení
Krásná
následujících
CAS Horní
Studánka a
mimo CAS
Hanychov - 1 ks
Horní
uvedených v U3
Hanychov.
vícevrstvý
zásahový oblek - 2
Nákup
U2) Obnova
ks, zásahová obuv
ochranných
osobních
- 2 ks, zásahové
prostředků
ochranných
rukavice - 4 ks,
PO
prostředků
osobní svítilna - 4
ks

21

232 440,00

60,00

24 000,00

60,00

28 800,00

60,00

122 500,00

70,00

375 000,00

60,00

38 876,40

60,00
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64

65

66

67

68

69

70

Městys
Libštát

Nákup
00275891
detektoru
/ Libštát
plynů,
198,
osvětlovacíh
51203
o systému a
Libštát
únikových
kukel

Obec
Líšný

00673226
/ Líšný II.
díl 60,
46822
Líšný

Obec
Líšný

00673226
/ Líšný II.
díl 60,
46822
Líšný

00275905
/ Husovo
Město
náměstí 6,
Lomnice
51251
nad
Lomnice
Popelkou
nad
Popelkou
00275905
/ Husovo
Město
náměstí 6,
Lomnice
51251
nad
Lomnice
Popelkou
nad
Popelkou

39 359,00

50,00

19 923,00

50,00

16 591,00

50,00

zásahový oblek - 5
ks, zásahové boty
- 5 párů, zásahové
rukavice - 8 párů,
ochranná kukla - 8
ks

119 471,40

60,00

Doplnění
osobních
ochranných
prostředků
požární ochrany

protichemický
oděv - 2 ks

53 404,40

70,00

Zvýšení počtu
zasahujících
hasičů u MU.

zásahový oblek
kompletní - 4 ks,
vesta výstražná s
nápisem HASIČI 4 ks, zásahová
obuv - 4 páry,
rukavice zásahové
- 4 páry, přilba
zásahová - 4 ks,
osobní svítilna - 4
ks, osobní kukla 4 ks

99 476,40

60,00

U2) Pořízení,
zásahový oblek
obnova,
TIGER Plus
Nákup
doplnění a
ELITE - 2 ks,
osobních
opravy
zásahová přilba
ochranných
osobních
MSA Gallet F1XF
prostředků
ochranných
Basic - 2 ks,
požární
prostředků
svítilna XPS LED
ochrany
požární ochrany
(pro přilbu Gallet)
- zásahový
- 2 ks
oblek TIGER

33 581,00

49,00

Pořídit
ochranné
Ochranné
prostředky pro zásahový oblek - 1
prostředky členy zásahové komplet, zásahové
členů
jednotky obce, rukavice - 2 páry,
JSDHO
čím bude
zásahová obuv - 2
Líšný
zvýšena jejich
páry
bezpečnost při
zásazích
Přídit ochranné
prostředky pro
vysokotlaká
Výbava pro
členy zásahové proudnice - 1 ks,
likvidaci
jednotky obce,
zásahová
následků
čím bude
proudnice - 1 ks,
mimořádnýc
zvýšena jejich záchranářský nůž h událostí
bezpečnost při
4 ks
zásazích
Obnova,
Nákup
doplnění a
ochranných oprava osobních
prostředků
ochranných
PO 2021
prostředků
požární ochrany
Nákup
prostředků
PO 2021 k
provádění
speciálních
činností

00672076
Nákup
Obec
/ Loužnice ochranných
Loužnice 58, 46822 prostředků
Loužnice
PO

Město
Lučany
nad
Nisou

00262455
/ Lučany
nad Nisou
333,
46871
Lučany
nad Nisou

U6c pořízení
věcných
prostředků

detektor plynů s
příslušenstvím - 1
ks, osvětlovací
přenosný systém 1 ks, protipožární
úniková kukla - 3
ks

22
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71

72

73

74

75

Plus ELITE,
zásahová přilba
MSA Gallet
F1XF Basic a
svítilna XPS
LED (pro přilbu
Gallet).
U6) Pořízení,
obnova,
doplnění,
opravy a
výstavba: c)
souprava
pořízení,
vzduchový
00262455
obnova,
dýchací přístroj
/ Lučany
Nákup
doplnění a
FIREMAN
Město
nad Nisou
věcných
opravy věcných (celolícní maska
Lučany
333,
prostředků
prostředků
Spiromatic s
nad
46871
požární
požární ochrany
Kandahárem a
Nisou
Lučany
ochrany
mimo
tlaková lahev
nad Nisou
prostředků
kompozit, 6,8
uvedených v
(6,9) L/300 bar) U6)a) 2 ks
souprava
vzduchový
dýchací přístroj
FIREMAN.
Nákup
ochranných
00262471
Nákup
oděvů pro
Obec
/
ochranných členy jednotky nákup zařízení - 4
Maršovic Maršovice
prostředků
sboru
ks
e
52, 46801
PO
dobrovolných
Maršovice
hasičů obce
Maršovice
Fire Max3
00260746
zásahový komplet
Podpora
Zvýšení
/ Mírová
Rosenbauer - 4 ks,
Město
požární
akceschopnosti
120,
svítilna ruční - 4
Mimoň
jednotky v
a bezpečnosti
47124
ks, boty - 4 ks,
Mimoni
jednotky
Mimoň
přilba - 4 ks,
svítilna - 4 ks
K zajištění a
přilba PAB fire 04
zlepšení
- 1 ks, ruční
akceschopnosti
svítilna - 2 ks,
JSDH obce
svítilna na přilbu 00275930
bude pořízeno a
4 ks, držák na
Nákup
/ Mříčná
doplněno
přilbu pro svítilnu
Obec
ochranných
211,
vybavení
- 4 ks, zásahový
Mříčná
prostředků
51204
jednotní
komplet - 1 ks,
PO
Mříčná
osobními
zásahové rukavice
ochrannými
- 4 ks, zásahová
prostředky
obuv - 1 ks, vesta
požární
reflexní nápis
ochrany.
HASIČI - 4 ks
00262498 Obnova a
Obnova a
zásahová obuv
Obec
/ Nová
doplnění
doplnění
Vesuv - 4 ks,
Nová
Ves nad
osobních
osobních
osobní svítilna
Ves nad
Nisou
ochranných
ochranných
Mini Maglite - 4
Nisou
281,
prostředků
prostředků
ks, zásahový oblek
46827
PO
požární ochrany Zahas IV Golem -

23

59 247,00

49,00

44 000,00

50,00

100 000,00

46,54

19 962,00

60,00

28 838,40

30,00
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Nová Ves
nad Nisou

76

77

78

79

80

81

Obec
Nová
Ves nad
Nisou

00262498
/ Nová
Ves nad
Nisou
281,
46827
Nová Ves
nad Nisou

4 ks, pracovní
polohovací pás
Fireman - 4 ks,
zásahová přilba
Pab Fire 04 HT - 4
ks
Obnova
věcných
prostředků
PO pro
zásah s
větrnými
smrštěmi

obnova
techniky pro
zásahy s
větrnými
smrštěmi a
sněhovou
kalamitou

motorová pila
STIHL MS 462 - 1
ks, přilba lesnická
komplet Peltor - 2
ks, protipořezový
oblek Profesionál
2M - 2 ks

žebřík nastavovací
AL/HN 3
(čtyřdílný) - 1 ks,
Obec
Pořízení
pořízení
hadice C52 PH
Nová
věcných
věcných
RESIST Al 20m Ves nad
prostředků prostředků PO - 2 ks, hadice C52
Nisou
PO - žebřík
žebřík
AL 20m PH Zásah
- 2 ks, hadice B75
AL 20m Zásah - 2
ks
zásahový oblek - 2
00275948
ks, zásahové
/ Nová
Nákup
U2 - pořízení
rukavice - 4 páry,
Ves nad ochranných
Obec
osobních
zásahové
Popelkou prostředků Nová
ochranných
výstražné vesty - 4
244,
JSDHO
Ves nad
prostředků
ks, náhlavní
51271
Nová Ves
Popelkou
požární
svítilna na přilbu Nová Ves
nad
ochrany.
4 ks, nabíječka pro
na
Popelkou
náhlavní svítilnu
Popelkou
na přilbu - 2 ks
00275948
Pořízení
/ Nová
věcných
Ves nad
U6c) - pořízení
pěnotvorné
Obec
prostředků
Popelkou
věcných
zařízení - 1 ks,
Nová
PO 244,
prostředků
zásahové světlo Ves nad
JSDHO
51271
požární
1 ks, zásahové
Popelkou
Nová Ves
Nová Ves
ochrany.
hadice B75 - 4 ks
nad
na
Popelkou
Popelkou
technická
zásahová přilba - 6
00263036
U2) Pořízení,
ks, zásahové
/
obnova,
Město
Pořízení
rukavice - 8 ks,
Palackého
doplnění a
Nové
ochranných
zásahový oděv
280,
opravy
Město
prostředků
(komplet) - 4 ks,
46365
osobních
pod
požární
zásahová přilba - 6
Nové
ochranných
Smrkem
ochrany
ks, zásahová obuv
Město pod
prostředků
- 4 ks, technické
Smrkem
požární ochrany
zásahové rukavice
- 8 ks
00263036
Pořízení
U4) Pořízení,
Město
/
věcných
obnova,
plovoucí čerpadlo
Nové
Palackého prostředků
doplnění a
- 1 ks, el. kalové
Město
280,
požární
opravy věcných
čerpadlo - 1 ks,
pod
46365
ochrany pro
prostředků
pláštěnky - 8 ks
Smrkem
Nové
zásahy v
požární ochrany
00262498
/ Nová
Ves nad
Nisou
281,
46827
Nová Ves
nad Nisou

24

16 900,00

50,00

20 693,50

50,00

39 083,00

50,00

33 027,00

50,00

133 000,00

59,68

39 000,00

59,09
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Město pod
Smrkem

82

83

souvislosti
se
záplavami a
povodněmi

Město
Nové
Město
pod
Smrkem

Pořízení
00263036
věcných
/
prostředků
Palackého
požární
280,
ochrany pro
46365
jednu
Nové
předurčenou
Město pod
činnost
Smrkem
jednotky

Město
Nové
Město
pod
Smrkem

00263036
/
Výměna
Palackého pneumatik a
280,
instalace
46365
příslušenství
Nové
na CAS Město pod Liaz, Tatra
Smrkem

84

Město
Nový
Bor

00260771
/ Nám.
Míru 1,
47301
Nový Bor

85

Obec
Pěnčín

00262501
/ Pěnčín
57, 46821
Pěnčín

Pořízení
věcných
prostředků
PO

Obec
Pěnčín pořízení
CAS

pro zásahy v
souvislosti se
záplavami a
povodněmi pro
nepředurčené
jednotky
U6)a) Pořízení,
obnova,
doplnění,
opravy věcných
prostředků
požární ochrany
pro zásahy v
souvislosti s
mimořádnými
událostmi pro
jednotky sborů
dobrovolných
hasičů obcí,
které jsou
výslovně
uvedeny v
Nařízení
Libereckého
kraje č. 2/2012
U6)b) opravy
cisternových
automobilových
stříkaček
vyrobených v
roce 1985 a
letech
následujících
mimo
cisternových
automobilových
stříkaček
uvedených v
U3.
pořízení
věcných
prostředků
požární ochrany
- nákup 2x ruční
radiový
terminál TPH
900 vč.
nabíječky, 3x
dýchací přístroj
PLUTO 300
Fireman set maska s
kandahárem
U1) Pořízení
nové cisternové
automobilové
stříkačky

25

motorová pila - 1
ks, protipořezové
kalhoty - 8 ks, aku
nářadí - 1 ks

43 000,00

69,35

pneumatiky Tatra - 2 ks,
couvací
autokamera - Tatra
- 1 ks,
bezpečnostní
úchyty - Liaz - 7
ks, stroboskopy Liaz - 4 ks

43 000,00

59,31

ruční radiový
terminál THP 900
- 2 ks, nabíječka 2 ks, dýchací
přístroj PLUTO
300 - 3 ks

98 000,00

49,83

cisternová
automobilová
stříkačka - 1 ks

1 000 000,00

15,38
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86

Obec
Pěnčín

00262501
/ Pěnčín
57, 46821
Pěnčín

87

00671959
/ Dolní
Obec
Pertoltice
Pertoltice
59, 46373
Pertoltice

88

00671959
/ Dolní
Obec
Pertoltice
Pertoltice
59, 46373
Pertoltice

oprava dýchacího
přístroje - 4 ks,
tlaková lahev 6 l 4 ks, detektor
plynů - 1 ks,
požární hadice
B75 20 m - 8 ks,
požární hadice
C52 20 m - 8 ks,
D program - 1 ks,
proudnice - 3 ks,
pěnotvorný
nástavec - 1 ks,
U6)c) pořízení,
lékárnička typ III.
Pořízení
obnova,
záchranářský
věcných
doplnění a
batoh - 1 ks,
prostředků opravy věcných
páčidlo Hooligan PO
prostředků
1 ks, lehký
požární ochrany
protichemický
oblek - 3 ks,
světelné oranžové
puky (sada v
kufru) - 1 ks,
skříňka s nástroji 1 ks, skříňka s
elektronástroji - 1
ks, nástroj řezací
na skla Glas-Ex 1 ks, nosítka - 1
ks, zvedák Farm
Jack - 1 ks
U2 - pořízení,
ochranný
Nákup
obnova,
prostředek
ochranných
doplnění
(kompletní
prostředků
osobních
vybavení pro
PO
ochranných
hasiče) - 2 ks
prostředků
Projektem bude
navýšena
využitelnost
pořízeného DA
pro zásahovou
jednotku. K
zásahům, které
jsou vhodné
Pořízení
povahy
požární přívěs - 1
požárního
jednotka
ks
přívěsu
využije požární
přívěs za DA,
který bude
vybaven
patřičným
vybavením a
nahradí
dosluhující
vozidlo Avia.

26

120 169,00

39,62

28 188,00

60,00

24 948,00

40,00
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89

90

91

92

93

94

Obec
Poniklá

Obec
Poniklá 00276006
pořízení
/ Poniklá
nové
65, 51242
cisternové
Poniklá
automobilov
é stříkačky

Pořízení nové
cisternové
automobilové
stříkačky pro
JSDH Poniklá.

cisternová
automobilová
stříkačka - 1 ks

1 000 000,00

15,38

plovoucí čerpadlo
Cyklon 1 BS - 1
ks, hadice B75PH
- 2 ks

22 000,00

50,00

obleky zásahové
Patriot - 2 ks,
kukla Nomex - 4
ks, přilby Dräger 4 ks, svítilny Parat
- 4 ks, rukavice
zásahové - 4 páry

49 754,88

60,00

hadice B75 - 4 ks,
suchý oblek
Rescue Safety - 1
ks, hadice C52 - 4
ks, protipořezový
oblek - 1 ks,
maska Dräger - 4
ks

40 544,93

60,00

zásahová přilba
včetně svítilny - 4
ks, zásahový
vícevrstvý oblek 4 ks

63 000,00

49,80

klimatizace
SAKURA STAC
15 CPA/NB - 1 ks,
Potřebné
rozkládací lehátka
Doplnění
doplnění
00262544
s vysokou nosností
výzbroje
jednotky SDH
/ Rádlo
- 6 ks, rozkládací
jednotky
Rádlo pro
252,
schůdky - 2 ks,
pro
předurčenost k
46803
osvětlovací balon
předurčenos civilní ochraně Rádlo
Fireball 300 - 1 ks,
t CO/OOB
ochraně
stativ teleskopický
obyvatelstva
k osvětlovacímu
balonu - 1 ks,
kanystr na vodu

63 851,00

70,00

V rámci
projektu bude
pořízeno
plovoucí
00276022
Pořízení
čerpadlo typu
Obec
/ Příkrý
plovoucího Cyklon 1BS pro
Příkrý
70, 51301 čerpadla a
zásahy v
Příkrý
příslušenství souvislosti se
záplavami a
povodněmi a k
tomu 2ks hadic
typu B75PH
Pořízení
pořízení,
zásahových
obnova,
00263125
obleků a
doplnění a
Obec
/ Příšovice
dalšího
opravy
Příšovice 60, 46346
vybavení
osobních
Příšovice
požární
ochranných
ochrany
prostředků
pořízení,
obnova,
doplnění a
Pořízení
00263125
opravy věcných
věcných
Obec
/ Příšovice
prostředků
prostředků
Příšovice 60, 46346
požární ochrany
pro SDH
Příšovice
mimo
Příšovice
prostředků
uvedených v
U6a)
U2) Obnova
ochranných
00671932
osobních
/
prostředků
Nákup
Obec
Radimovi
požární ochrany
ochranných
Radimovi
ce 47,
(zásahové
prostředků
ce
46344
přilby včetně
PO
Radimovi
svítilny,
ce
vícevrstvé
zásahové
obleky)

Obec
Rádlo

27
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uzávěrem 20L - 2
ks, terč
zastavovací svítící
- 2 ks, nosítka
Baxtrap - 1 ks

95

96

97

98

Obec
Rádlo

00262544
/ Rádlo
252,
46803
Rádlo

Obměna a
doplnění
výstroje
jednotky
požární
ochrany

00276057
/ Horní
Město
Rokytnice
Obnova
Rokytnic
197,
osobních
e nad
51244
ochranných
Jizerou Rokytnice prostředků
nad
Jizerou
00276057
/ Horní
Město
Rokytnice
Rokytnic
197,
Pořízení
e nad
51244
radiostanic
Jizerou Rokytnice
nad
Jizerou
00276073
/ náměstí
Nákup
prof.
pracovní
Město
Drahoňov výstroje pro
Rovensk
ského 1,
JSDHO
o pod
51263
Rovensko
Troskami
Rovensko
pod
pod
Troskami
Troskami

Potřebná
obměně
ochranných
pomůcek
zásahové
jednotky SDH
Rádlo

svítilna Peli XP k
zásahové přilbě
Gallet - 4 ks,
přilba GALLET
F1 XF - 4 ks,
Obuv DEMON
FIRE IV.
Generation - 4 ks,
Rukavice rescue
LESLEY plus - 4
ks, Kukla
KERMEL - 4 ks

51 499,00

60,00

Obnova a
doplnění
osobních
ochranných
prostředků PO

zásahový třívrstvý
oblek - 3 ks,
zásahová obuv - 2
ks, zásahová
přilba se svítilnou
- 3 ks

40 000,00

49,03

Pořízení dvou
digitálních
radiostanic
Tetrapol TPH
900 včetně
příslušenství.

radiostanice - 2 ks

43 000,00

50,00

Pořízení
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany.

zásahový oblek - 4
ks, zásahová obuv
- 4 ks, zásahové
rukavice - 4 ks

43 000,00

49,66

15 000,00

57,69

16 800,00

60,00

zásahový oblek - 1
Doplnění
ks, svítilna - 1 ks,
Nákup
osobních
kukla - 1 ks,
ochranných
ochranných
zásahová obuv - 1
99
prostředků
prostředků
ks, rukavice
PO
požární ochrany zásahové - 1 ks,
pro JSDH
přilba zásahová - 1
ks
Pořízení,
obnova,
00263168
Pořízení
doplnění a
/
zásahový oblek
jednovrstvý
opravy
Obec
Rynoltice
jednovrstvý - 2 ks,
100
ch
osobních
Rynoltice
199,
zásahová obuv - 2
zásahových
ochranných
46353
ks
obleků 2021
prostředků
Rynoltice
požární
ochrany. (U2)
00276081
Obec
/ Roztoky
Roztoky
240,
u
51231
Jilemnice Roztoky u
Jilemnice

28
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00263168
/
Obec
Rynoltice
101
Rynoltice
199,
46353
Rynoltice

00263168
/
Obec
Rynoltice
102
Rynoltice
199,
46353
Rynoltice

103

104

Město
Semily

Město
Semily

00276111
/ Husova
82, 51301
Semily

00276111
/ Husova
82, 51301
Semily

00673455
/ Skalice u
Obec
České
Skalice u Lípy 377,
105
České
47117
Lípy
Skalice u
České
Lípy

Pořízení,
obnova,
doplnění a
Pořízení
opravy věcných
motorové
prostředků
řetězové
požární ochrany
pily 2021
pro zásahy v
souvislosti s
větrnými
smrštěmi (U5)
Pořízení,
obnova,
doplnění a
Pořízení
opravy věcných
třífazové
prostředků
elektrocentr požární ochrany
ály
mimo
prostředků
uvedených v
U6)a). (U6)c)
pořízení,
obnova,
doplnění a
opravy věcných
prostředků
požární
ochrany,
ochranných
Přestavba
prostředků a
CAS
úprava
SCANIA –
úložných
2. etapa s
prostor mobilní
nákupem
požární
vybavení
techniky k
provádění
speciálních
činností při
zásazích v
souvislosti s
mimořádnými
událostmi
pořízení,
obnova,
doplnění a
opravy věcných
Doplnění
prostředků
věcných
požární ochrany
prostředků
mimo
prostředků
uvedených v
U6)a)

Revize
dýchací
techniky

Pořízení,
obnova,
doplnění a
opravy věcných
prostředků
požární ochrany
mimo
prostředků

29

motorová řetězová
pila - 1 ks,
dřevorubecká
přilba - 1 ks,
rukavice s
protipořezovou
ochranou - 1 pár

17 100,00

60,00

elektrocentrála
třífázová - 1 ks

36 000,00

60,00

přestavba CAS - 1
ks, rozbíječ skla 1 ks, zachytávač
airbagů - 1 ks,
sada podkládacích
klínů - 1 ks,
páteřová deska - 1
ks

100 000,00

40,00

svítilna k
zásahovým
přilbám - 2 ks,
zásahové hadice 4 ks, vak Ermak 1 ks, motykohrábě
- 1 ks, maska CM6
s filtrem - 4 ks

25 800,00

60,00

5letá revize tělesa
dýchacího
přístroje - 4 ks,
10letá revize
masky dýchacího
přístroje - 4 ks,
5letá revize lahve
dýchacího
přístroje - 4 ks

25 750,00

50,00
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uvedených v
U6)a)

Pořízení,
obnova,
doplnění a
set dýchacího
opravy věcných přístroje - nosič,
Obnova
prostředků
maska, tlaková
dýchací
požární ochrany
lahev - 4 ks,
techniky
mimo
brašna na masku prostředků
4 ks
uvedených v
U6)a)
držák svítilny UK
Obnova a
4AA (pro PAB
doplnění
FIRE 03,04) - 4
zásahové
ks, vesta výstražná
výstroje a
- nápis Hasiči výzbroje JSDH
model 1 - 4 ks,
obce Skuhrov
00262561
Nákup
svítilna UK 4AA
za účelem
Obec
/ Huntířov ochranných
eLED Zoom Atex
107
zvýšení
Skuhrov 63, 46822 prostředků
- 4 ks, rukavice
akceschopnosti
Skuhrov
PO
zásahové GLORO
jednotky obce a
(pár) - 4 ks,
zvýšení ochrany
zásahový oblek
zdraví a
BUSHFIRE
bezpečnosti
Nomex Comfort členů jednotky
komplet s nápisem
při zásahu.
HASIČI - 2 ks
komplet zásahový
Obnova
ZAHAS V. - 3 ks,
00525677
osobních
obuv VESUV S
/
obnova
ochranných
33908 - 3 ks,
Obec
Komenské
osobních
prostředků
přilba GALLET
108 Sloup v
ho 236,
ochranných členů jednotky
F1 XF se
Čechách
47152
prostředků
sboru
zátylníkem, čitý
Sloup v
dobrovolných
štít, brýle
Čechách
hasičů obce
fluoresenční, vel
L. - 3 ks
zásahová hadice B
- 6 ks, zásahová
hadice C - 8 ks,
rozdělovač B/C - 1
ks, svítilna k
00262579
Pořízení,
přilbě GALLET / náměstí
Pořízení
obnova,
8 ks, proudnice D
Město
T. G.
věcných
doplnění
- 1 ks, rozdělovač
109 Smržovk Masaryka prostředků
věcných
C/D - 1 ks, lano a
600,
požární
prostředků
3 ks, savice A 110
46851
ochrany
požární
2,5m PH modrá Smržovka
ochrany.
2 ks, detektor
microclip
O2,CO,H2S - 1 ks,
hadice D 2 - 5 ks,
termokamera reval
firepro - 1 ks
00673455
/ Skalice u
Obec
České
Skalice u Lípy 377,
106
České
47117
Lípy
Skalice u
České
Lípy

30

94 972,00

50,00

16 000,00

49,03

53 514,00

60,00

73 156,00

50,00
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00671916
/
Obec
Schwarzo
110 Stráž nad va 262,
Nisou
46303
Stráž nad
Nisou

00671916
/
Obec
Schwarzo
111 Stráž nad va 262,
Nisou
46303
Stráž nad
Nisou

00671916
/
Obec
Schwarzo
112 Stráž nad va 262,
Nisou
46303
Stráž nad
Nisou

Nákup
zásahové
obuvi

Pořízení,
obnova,
doplnění a
opravy
osobních
ochranných
prostředků
požární ochrany
(jednovrstvé a
vícevrstvé
zásahové
obleky,
zásahové boty,
zásahové
rukavice,
zásahové přilby,
polohovací
opasky pro
hasiče,
ochranné kukly,
)

zásahové boty
HAIX FIRE
FLASH GAMA 4 ks

motorová pila
U5) Pořízení,
HUSQVARNA
obnova,
550 XP MARK II.
doplnění a
- 1 ks, ochranná
opravy věcných
přilba
prostředků
HUSQVARNA
Nákup
požární ochrany FUNCTIONAL motorové
pro zásahy v
1 ks, neprořezové
pily včetně
souvislosti s
kalhoty
příslušenství
větrnými
HUSQVARNA
smrštěmi a
CLASSIC - 2 ks,
sněhovými
řetěz k motorové
kalamitami pro
pile - 2 ks, sada
nepředurčené
pilníků na
jednotky
broušení řetězů - 1
ks
U4) Pořízení,
obnova,
doplnění a
opravy věcných
prostředků
požární ochrany
hadice B75 PH
pro zásahy v
zásah fire gold se
souvislosti se
spojkami
záplavami a
kovovými 20m - 4
Nákup
povodněmi pro ks, hadice C52 PH
hadic B a C
nepředurčené
zásah fire gold se
jednotky včetně
spojkami
pláštěnek pro kovovými 20m - 4
hasiče s
ks
nápisem
HASIČI a
reflexním
pásem 7,5 cm
širokým

31

16 030,00

60,00

15 598,00

60,00

16 315,00

60,00
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00260967
/
Město
Revoluční
113 Stráž pod
164,
Ralskem
47127
Stráž pod
Ralskem

Nákup
ochranných
prostředků
PO

Nákup
ochranných
prostředků a
pomůcek pro
nové aktivní
hasiče naší
jednotky.

00260967
/
Město
Revoluční
114 Stráž pod
164,
Ralskem
47127
Stráž pod
Ralskem

Nákup
věcných
prostředků
U6a

Pořízení
vybavení pro
dopravní
nehody a pro
novou CAS.

00260967
/
Město
Revoluční
115 Stráž pod
164,
Ralskem
47127
Stráž pod
Ralskem

Oprava
Tatry 815

Oprava
zásahového
vozidla Tatra
815

Město
116 Stráž pod
Ralskem

117

Obec
Studenec

Obec
Světlá
118
pod
Ještědem

lehký zásahový
oblek - 3 ks, přilba
Draeger se
svítilnou - 3 ks,
zásahové boty - 4
ks, kukla NOMEX
- 4 ks, technické
rukavice - 4 ks,
zásahové rukavice
- 4 ks, lehká
zásahová přilba - 4
ks, zásahový
komplet Deva - 3
ks
kulový ventil - 2
ks, zastavovací
terče - 2 ks, vozík
posypový - 1 ks,
plovoucí čerpadlo
- 1 ks, hadice A 1 ks, oblek sunit 4 ks

oprava Tatry 815 1 komplet

hadice B, žlutá - 5
ks, hadice C, žlutá
Pořízení
- 8 ks, rozdělovač
00260967
prostředků,
kulový - 1 ks,
/
které odchází přiměšovač - 1 ks,
Nákup
Revoluční
během
klíny pod kola - 5
věcných
164,
jednotlivých
ks, hasicí vak - 1
prostředků
47127
zásahů a
ks, resuscitační
U6c
Stráž pod
nahrazení
kyslíkový přístroj
Ralskem
resuscitačního
- 1 ks, přenosné
přístroje.
pěnotvorné
zařízení, Pro/pak 1 ks
Obnova,
hadice C-52 PH
oprava a
20m - 15 ks,
doplnění
U6 c) Obnova a hadice B-75 PH
00276162
věcných
doplnění
20m - 10 ks,
/ není 364,
prostředků
věcných
oprava a revize
51233
požární
prostředků
dýchacích
Studenec
ochrany
požární ochrany
přístrojů a
JSDHO
tlakových lahví - 1
Studenec
ks
zásahový oděv - 1
00263192
Ochrana hasičů ks, zásahová obuv
/ Hodky
Nákup
při zásahu u
- 2 ks, zásahová
48, 46343 ochranných
mimořádné
kukla - 1 ks,
Světlá pod prostředků
události.
zásahové rukavice
Ještědem
- 2 ks

32

82 000,00

50,00

49 000,00

49,49

163 000,00

69,96

50 600,00

49,51

45 322,00

50,00

17 358,00

50,00
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00263192
Obec
/ Hodky
Světlá
119
48, 46343
pod
Světlá pod
Ještědem
Ještědem

Pořízení
věcných
prostředků

00263192
Obec
/ Hodky
Světlá
120
48, 46343
pod
Světlá pod
Ještědem
Ještědem

Nákup
věcných
prostředků

00263192
Obec
/ Hodky
Světlá
121
48, 46343
pod
Světlá pod
Ještědem
Ještědem

Nákup
věcných
prostředků

00831689
/ Svojkov
12, 47153
Svojkov

Pořízení
přívěsu pro
převoz
materiálu a
prostředků
OOb

122

Obec
Svojkov

Doplnění
vybavení
jednotky, které
bude využito
také při řešení
jiných typů
mimořádných
událostí, než
jsou větrné
smrště a
sněhové
kalamity.

motorová pila - 1
ks, souprava
příslušenství k
motorové pile - 1
ks, dřevorubecká
přilba - 1 ks,
protipořezový
oblek - 1 ks,
protipořezová
obuv - 1 ks

hadice C52 - 6 ks,
hadice B75 - 5 ks,
kulový ventil B75
- 1 ks, proudnice
Doplnění a
D25 - 1 ks,
obnovení
radiostanice - 4 ks,
věcných
mikrofon k
prostředků v
radiostanici - 4 ks,
CAS a obnova
nabíječka na
spojových
radiostanici - 4 ks,
prostředků.
lano záchranné - 2
ks, zdravotnický
batoh - 1 ks,
páčidlo - 1 ks
svítilna - 4 ks,
Doplnění
nabíječka pro
vybavení
svítilnu - 4 ks,
jednotky, které kulový ventil - 1
bude využito při ks, radiostanice - 4
řešení
ks, mikrofon k
mimořádných radiostanici - 4 ks,
událostí.
nabíječka na
radiostanici - 4 ks
U6) a) Pořízení
věcných
prostředků PO,
k provádění
speciálních
činností při
zásazích v
souvislosti s
mimořádnými
událostmi pro bržděný přívěs - 1
JSDHO
ks
uvedených v
Nařízení
Libereckého
Kraje č.2/2012
a v operativní
dokumentaci
Požárního
poplachového
plánu.

33

18 313,00

50,00

53 713,00

50,00

46 741,00

50,00

100 000,00

56,50
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123

124

125

126

Město
Tanvald

Město
Tanvald

Účelem nákupu
osobních
ochranných
prostředků
požární ochrany
je zajistit
Pořízení
kvalitnější
00262587
osobních
vybavení
/
ochranných
jednotek PO
Palackého prostředků
zařazených do
359,
požární
Plánu plošného
46841
ochrany pro
pokrytí území
Tanvald
JSDHO
LK jednotkami
Tanvald
PO. Výběr
prostředků
zajišťuje
kompatibilitu s
dosavadním
vybavením.
Doplnění a
obnova věcných
00262587 Pořízení a
prostředků /
doplnění
výzbroje
Palackého
věcných
JSDHO
359,
prostředků
Tanvald
46841
požární
opotřebovaných
Tanvald
ochrany
při zásazích a
výcviku.

Obec
Tatobity

00276197
/ Tatobity
85, 51253
Tatobity

Pořízení
věcných
prostředků

Materiální
dovybavení
jednotky
předurčené na
úseku ochrany
obyvatel

Město
Turnov

Pořízení,
00276227
obnova,
/ Antonína
doplnění a
Dvořáka
opravy
335,
osobních
51101
ochranných
Turnov
prostředků

U2 - Pořízení,
doplnění,
obnova
osobních
ochranných
prostředků

34

zásahový oblek - 6
ks, svítilna na
přilbu vč. držáku 5 ks, zásahová
obuv - 5 párů,
zásahová přilba - 3
ks, zásahové
rukavice - 5 párů

90 000,00

48,91

hadice C/20m - 9
ks, hadice B/20m 6 ks, radiostanice 2 ks, proudnice
Klimeš - 2 ks

25 000,00

50,00

30 200,00

50,00

99 500,00

59,05

lano - 1 ks,
pláštěnka pro
hasiče - 6 ks,
megafon - 1 ks,
detektor a hlásič
CO a výbušných
plynů - 1 ks,
prodlužovací
kabel na bubnu - 2
ks, kufr s nářadím
- 1 ks, baterie do
vysílaček - 4 ks,
nabíjecí světlo - 2
ks, skládací postel
+ obal - 6 ks,
kempingové židle
- 4 ks,
kempingové
(pivní) sety - 2 ks,
plastový kanystr
10l - 2 ks, pryžová
venkovní rohožka
- 2 ks, stojan na
odpadkové koše 3 ks
zásahová přilba
včetně
příslušenství - 4
ks, zásahové
rukavice - 4 páry,
zásahová obuv - 4
páry, zásahová

Výpis usnesení z 11. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 1. 6. 2021
požární
ochrany

127

128

129

130

131

Město
Velké
Hamry

00262595
/ Velké
Hamry
362,
46845
Velké
Hamry

Město
Velké
Hamry

00262595
Pořízení
/ Velké
věcných
Hamry
prostředků v
362,
souvislosti s
46845
větrnými
Velké
smrštěmi
Hamry

Město
Velké
Hamry

00262595
Nákup
/ Velké
věcných
Hamry
prostředků v
362,
souvislosti
46845
se
Velké
záplavami
Hamry

Nákup
osobních
ochranných
prostředků

požární
ochrany.

Obnova,
doplnění a
oprava osobních
ochranných
prostředků
požární ochrany
U2)
Obnova,
doplnění a
oprava věcných
prostředků
požární ochrany
pro zásahy v
souvislosti s
větrnými
smrštěmi U5)
Obnova,
doplnění a
oprava věcných
prostředků
požární ochrany
pro zásahy v
souvislosti se
záplavami a
povodněmi U4)

Město
Velké
Hamry

Pořízení,
00262595
obnova a
/ Velké
Pořízení
opravy věcných
Hamry
vybavení prostředků PO k
362,
ochrany
provádění
46845
obyvatelstva
speciálních
Velké
činností při
Hamry
zásazích U6)a)

Město
Velké
Hamry

00262595
/ Velké
Hamry
362,
46845
Velké
Hamry

Nákup
věcných
prostředků

Pořízení a
opravy věcných
prostředků
požární ochrany
(U6,c)

35

kukla - 4 ks,
zásahový
vícevrstvý oblek 4 ks

zásahový oděv - 6
ks, zásahová kukla
- 12 ks, zásahové
rukavice - 9 párů,
- zásahová přilba 4 ks, svítilna - 6 ks

115 000,00

58,00

motorová pila - 2
ks, příslušenství k
motorové pile - 2
ks, přilba
dřevorubecká - 3
ks, kalhoty a blůza
neprořezné - 2 ks

40 000,00

57,72

pláštěnky pro
hasiče - 12 ks,
kalové čerpadlo
motorové - 1 ks,
příslušenství k
čerpadlu - 1 ks

30 000,00

55,45

74 000,00

69,61

130 000,00

59,77

kompresorová
autochladnička - 1
ks, mobilní
klimatizace - 1 ks,
termostat k
naftovému topidlu
- 1 ks, podlaha do
stanu - 5 ks,
mikrovlnná trouba
- 1 ks, karimatka 6 ks, spacák - 6 ks,
prodlužovací
kabely - 1 sada,
oděv proti dešti - 6
ks, kufr s nářadím
- 1 ks, křovinořez
s příslušenstvím 1 ks, kufřík s
vybavením - 1 ks,
žebřík
záchranářský - 1
sada
detektor plynů - 1
ks, termokamera 1 ks, sací koš - 1
ks, pěnotvorná
proudnice - 1 ks,
nosítka - 1 ks,
sada zimních
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pneumatik s ráfky
na DA - 3 sady,
suchý oblek - 2
sady

132

133

134

135

Obec
Víchová
nad
Jizerou

Obec
Višňová

Obec
Višňová

Obec
Višňová

00276251
/ Víchová
nad
Jizerou 8,
51241
Víchová
nad
Jizerou

00263265
/ Višňová
184,
46401
Frýdlant

00263265
/ Višňová
184,
46401
Frýdlant

00263265
/ Višňová
184,
46401
Frýdlant

Z důvodu přijetí zásahový oblek
nových členů
komplet - 2 ks,
Doplnění
jednotky je
zásahová ochranná
ochranných
nutné těmto
přilba - 2 ks,
prostředků
zajistit osobní zásahová obuv - 2
členů JPO
ochranné
páry, zásahové
prostředky.
rukavice - 2 páry
Nákup 2ks
zásahových
obleků, 2ks
U2 Pořízení,
zásahových
obnova,
přileb a 4ks
doplnění a
zásahových bot
opravy
- doplnění
osobních
osobních
ochranných
ochranných
prostředků
prostředků PO
PO
jednotky
požární ochrany
obce Višňová.
Pořízení,
obnova,
doplnění a
opravy věcných
prostředků PO U6 a)
výměna tlakové
Pořízení,
lahve + ventil obnova,
2ks, podkládací
doplnění a
klíny,
opravy
povodňové
věcných
nepromokavé
prostředků oblečení - 20ks,
PO povodňové
speciální
zásahové
činnosti
holínky - 20ks,
plovoucí
čerpadlo do
CAS 24K,
kalové čerpadlo
do CAS 24K
Pořízení,
obnova,
U6 c)
doplnění a
Pořízení,
opravy věcných
obnova,
prostředků PO doplnění a
nářadí Fiskars
opravy
do CAS 24 K,
věcných
zdroje k aku
prostředků
nářadí, hadice
PO mimo
sada 6xB a 8xC
U6a
- 2ks, hadice a 2ks, přejezdové

36

39 000,00

60,00

zásahový oblek - 2
ks, zásahová
přilba - 2 ks,
zásahové boty - 4
ks

45 000,00

48,91

tlaková lahev +
ventil - 2 ks,
podkládací klíny 1 sada, povodňové
nepromokavé
oblečení - 20 ks,
povodňové
zásahové holínky 20 ks, plovoucí
čerpadlo do CAS
24 K - 1 ks, kalové
čerpadlo do CAS
24 K - 1 ks

100 000,00

47,62

nářadí Fiskars do
CAS 24 K - 1
sada, zdroj k aku
nářadí - 2 ks,
hadice 6xB a 8xC
- 2 sady, hadice A
- 2 ks, přejezdový
můstek - 2 ks,
žebřík hliníkový 1 ks

33 320,00

49,00
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můstky - 2ks,
žebřík hliníkový

Obec
136 Volfartic
e

00261076
/
Volfartice
59, 47112
Volfartice

Nákup
osobních
ochranných
prostředků
Volfartice

U2) Nákup
osobních
ochranných
prostředků pro
členy JSDHO.

komplet zásahový
- 3 ks, obuv
zásahová - 1 ks,
ochranné návleky
- 1 ks

proudnice
Pořízení
kombinovaná - 1
U6c)
00261076
věcných
ks, lano STATIC
Pořízení
Obec
/
prostředků
11 60 m - 1 ks,
věcných
137 Volfartic Volfartice
požární ochrany savice S110 - 5 ks,
prostředků
e
59, 47112
pro doplnění vak voděodolný na
PO
Volfartice
vybavení
lano - 3 ks, lano
Volfartice
JSDHO.
STATIC 11 30 m 2 ks
zásahový oblek
Obnova a
komplet - 4 ks,
00263303
Nákup
doplnění
zásahová obuv - 2
Obec
/ Všelibice ochranných
osobních
138
ks, zásahové
Všelibice 65, 46348 prostředků
ochranných
rukavice - 4 ks,
Všelibice
PO
prostředků
ochranné kukly - 4
požární ochrany
ks
00263303
Obec
/ Všelibice
139
Všelibice 65, 46348
Všelibice

140

Obec
Všeň

00276278
/ Všeň 10,
51265
Všeň

141

Obec
Všeň

00276278
/ Všeň 10,
51265
Všeň

Město
Vysoké
nad
Jizerou

00276294
/ Náměstí
Dr. Karla
Kramáře
227,
51211
Vysoké
nad
Jizerou

142

Pořízení
věcných
prostředků
PO

Pořízení
věcných
prostředků
požární ochrany

termokamera - 1
ks, hadice - 6 ks

U 6a Pořízení,
revize tlakové
obnova,
lahve - 6 ks, revize
doplnění a
Revize DT
a servis nosičů a
opravy věcných
dýchací techniky prostředků
4 ks
požární ochrany
U 6c Pořízení,
Pořízení
obnova,
program D25
věcných
doplnění a
MDTECH - 1 ks,
prostředků opravy věcných
ventilátor
požární
prostředků
přetlakový PH ochrany
požární
V450S -1 ks
ochrany
U6)a) Pořízení,
obnova,
doplnění a
Zástavba
opravy věcných
vyprošťovac
prostředků
zástavba
ího zařízení
požární
vyprošťovacího
do CAS 20
ochrany,
zařízení pro
pro
ochranných
dopravní nehody dopravní
prostředků a
1 soubor
nehody
úprava
úložných
prostor mobilní
požární

37

15 000,00

50,09

15 000,00

52,32

25 000,00

59,68

31 000,00

59,17

18 563,50

50,00

29 500,00

50,00

90 000,00

50,00
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143

144

145

146

Město
Vysoké
nad
Jizerou

00276294
/ Náměstí
Dr. Karla
Kramáře
227,
51211
Vysoké
nad
Jizerou

Stavební
úpravy
šatny
výjezdové
jednotky
SDH
Vysoké nad
Jizerou

techniky k
provádění
speciálních
činností při
zásazích v
souvislosti s
mimořádnými
událostmi pro
JSDHO.
U6)f) Opravy,
úpravy a
výstavba
objektů
(hasičské
zbrojnice,
garáž)
sloužících k
zabezpečení
činnosti
jednotky sboru
dobrovolných
hasičů obce s
výjimkou akcí
realizovaných
se státní dotací.

Obnova,
doplnění
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany.

Město
Zákupy

00261114
/ Borská
5, 47123
Zákupy

Obnova
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany

Městys
Zdislava

00481491
/ Zdislava
3, 46353
Zdislava

Nákup
ochranných
prostředků
pro JPO
Zdislava

Obnova
ochranných
prostředků
výjezdové
jednotky obce

00481491
/ Zdislava
3, 46353
Zdislava

Nákup
věcných
prostředků
pro JPO
Zdislava
(lahve k
DT)

Doplnění
chybějících
záložních
talkových lahví
k DT

Městys
Zdislava

38

stavební úpravy
šatny výjezdové
jednotky - 120 m3

komplet zásahový
DEVA TIGER
Plus ELITE EU 2 ks, zásahová
obuv HAIX Fire
Eagle - 2 ks,
zásahová přilba
DRAEGER HPS
7000 - 2 ks,
rukavice Rescue
Cestus Deep III
Pro 3207 - 4 ks,
zásahové rukavice
Firemaster
ULTRA
PREMIUM - 4 ks
svítilna xps LED k
přilbě Gallet - 3
ks, rukavice
zásahové maris - 3
ks, přilba gallet
F1XF - 3 ks, obuv
zásahová Fira
flash - 3 ks,
zásahový oblek
Patriot elite
komplet - 3 ks
lahev ocelová
6l/30Mpa, ventil
Drager EFV - 4 ks

35 000,00

29,91

58 380,00

60,00

45 351,00

40,00

18 239,00

60,00
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147

148

149

150

151

152

Obec
Zlatá
Olešnice

Obec
Zlatá
Olešnice

Město
Železný
Brod

U4) Pořízení,
obnova,
doplnění a
00262625
Pořízení
opravy věcných
/ Zlatá
prostředků
prostředků
Olešnice
na čerpání
požární ochrany
172,
vody pro
pro zásahy v
46847
JPOIII/1
souvislosti se
Zlatá
Zlatá
záplavami a
Olešnice
Olešnice
povodněmi pro
nepředurčené
jednotky
U6)c Pořízení,
obnova,
00262625
Pořízení
doplnění a
/ Zlatá
věcných
opravy věcných
Olešnice
prostředků
prostředků
172,
pro JPOIII/1 požární ochrany
46847
Zlatá
mimo
Zlatá
Olešnice
prostředků
Olešnice
uvedených v
U6)a

00262633
/ nám. 3.
května 1,
46822
Železný
Brod

Město
Železný
Brod

00262633
/ nám. 3.
května 1,
46822
Železný
Brod

Město
Železný
Brod

00262633
/ nám. 3.
května 1,
46822
Železný
Brod

Město
Železný
Brod

00262633
/ nám. 3.
května 1,
46822
Železný
Brod

Pořízení
ochranných
prostředků

Pořízení,
obnova,
doplnění
osobních
ochranných
prostředků pro
zlepšení
bezpečnostní
zasahujících
členů.

kalové čerpadlo 1 ks, navíjecí
buben s kabelem 1 ks, pláštěnka - 4
ks

15 216,00

60,00

kombinovaný
detektor pro
měření výbušnosti,
kyslíku, oxidu
uhelnatého a
sirovodíku - 1 ks,
požární hadice C 4 ks, požární
hadice B - 4 ks

25 233,00

60,00

zásahový oblek
vícevrstvý - 2 ks,
svítilna s držákem
na zásahové přilby
- 2 ks, zásahová
přilba - 4 ks,
zásahový oblek
jednovrstvý - 4 ks,
zásahová obuv - 8
ks, zásahové
rukavice - 8 ks

139 800,00

60,00

56 182,00

70,00

90 000,00

60,00

135 545,47

20,85

Pořízení
Pořízení,
věcných
obnova,
prostředků
doplnění a
požární
opravy věcných suchý oblek pro
ochrany pro
prostředků
zásahy v
zásahy v
požární ochrany
souvislosti se
souvislosti
pro zásahy v
záplavami - 2 ks
se
souvislosti se
záplavami a
záplavami a
povodněmi
povodněmi.
Oprava
cisternových
Oprava
automobilových
oprava nástavby
nástavby na
stříkaček
na CAS Praga - 1
vozidle
konkr.oprava
ks
CAS Praga
nástavby na
vozidle CAS
Praga.
Umístění
Umístění
světelného
umístění
světelného
signalizačního
světelného
signalizační
zařízení na
signalizačního
ho zařízení
výjezd z
zařízení na výjezd
na výjezd z
požární
z požární
požární
zbrojnice
zbrojnice - 1 ks
zbrojnice
sloužícího k
zabezpečení
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činnosti
jednotky sboru
dobrovolných
hasičů obce.

P. č. dle abecedy

3. s neposkytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje z důvodu
vyčerpání finanční alokace v daném programu níže uvedeným žadatelům o dotaci a
zároveň s vytvořením zásobníku projektů z níže uvedených žadatelů:

1

2

Žadatel

IČO /
sídlo

Název
projektu

Účel projektu

Parametry
projektu

Výměnou
původních
netěsnících
00262277
oken a
/
výměnou
Albrechtic
nezateplených
Výměna
ev
dvoukřídlých
oken a
Obec
Jizerských
vrat do garáže vrata - 1 ks, dvěře
vjezdových
Albrechtice
horách
chce obec
- 1 ks, fasádní
vrat v
v
216,
zamezit velkým omítky - 64 m2 ,
objektu
Jizerských
46843
tepelným
elektroinstalace garáže horách
Albrechtic
ztrátám ve
1 kpl
hasičské
ev
zbrojnici.
zbrojnice
Jizerských
Stávající
horách
dvoukřídlá
vrata má obec v
úmyslu zaměnit
za výsuvná
nebo rolovací.
Výměna oken
požární
zbrojnice čp. 46
ve vlastnictví
Obce Benešov
00275590
u Semil. Díky
/ Benešov
výměně oken
Výměna
Obec
u Semil
by mělo dojít
oken
vjezdová brána - 1
Benešov u
125,
ke snížení
požární
komplet
Semil
51206
nákladů na
zbrojnice
Benešov u
provoz budovy
Semil
(vytápění).
Současná okna
jsou v
havarijním
stavu a je nutná
jejich výměna.

40

Podíl na
Výše dotace celkových
v Kč
výdajích
v%

120 000,00

60,00

185 000,00

58,91
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3

4

5

6

7

Obec
Dalešice

43256201
/ Dalešice
67, 46802
Dalešice

00672041
/ Horní
Řasnice
Obec Horní
230,
Řasnice
46401
Horní
Řasnice

Obec
Jesenný

00275786
/ Jesenný
13, 51212
Jesenný

Oprava
vnitřních
omítek v
objektu
hasičské
zbrojnice

Stavební
úpravy
hasičské
zbrojnice,
Horní
Řasnice

Výměna
brány u
hasičské
zbrojnice

U6 f) - opravy,
úpravy a
výstavba
objektů
(hasičské
zbrojnice,
garáže)
sloužících k
zabezpečení
činnosti
jednotky sboru
dobrovolných
hasičů obce s
výjimkou akcí
realizovaných
se státní dotací.
Úprava
vjezdových vrat
a vchod.dveří,
doplnění
fas.omítek,
elektroinstalace
. Zkvalitněním
vjezdu dojde k
zajištění lepší
akceschopnosti
jednotky
Stavební
úpravy hasičské
zbrojnice
(vjezdové
brány)

25 450,00

29,94

nová pneumatika
na CAS - 6 ks

76 279,00

20,00

sekční garážová
vrata - 1 ks

65 000,00

49,62

19 200,00

60,00

18 653,00

49,97

Obec pořídila
JSHD
přepravní
transportní
garážová vrata - 2
vozidlo, ke
ks
kterému je nyní
nutné pořídit
ráfky.
ocelové profily 108 m, spojovací
materiál - 100 ks,
osvětlení nástavby
- 10 m, těsnící
00671941
profily - 40 m,
/ Proseč
upevňovací
Pořízení pod
materiál - 45 ks,
obnova
U6e - nákup
Ještědem
polepy - 1 sada,
věcných
nových
89, 46343
svařovací drát - 3
prostředků: pneumatik na
Proseč
cívky, ocelové
pneumatiky
CAS
pod
plechy - 7 tabulí,
na CAS
Ještědem
plynové vzpěry
14 ks, zadní
nárazník - 1 ks,
koncová světla - 2
ks, barva - 34 l,
zámky - 7 ks,
panty - 14 ks

00260789
/
Nákup
Mistrovice
Obec Nový
prostředků
51, 47113
Oldřichov
k zajištění
Nový
PO
Oldřichov

Obec
Proseč pod
Ještědem

ráfky k
přepravnímu
transportnímu
vozidlu - 4 ks,
ventilky - 4 ks
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8

Obec
Roztoky u
Semil

9

Město
Smržovka

10

Obec
Svojkov

Vrata na
hasičské
00276090
zbrojnici jsou
/ Roztoky
výměna
vrata - 1 ks, dveře
původní od
u Semil garážových
- 1 ks, fasádní
výstavby v roce
99, 51301
vrat u
omítky - 64 m2 ,
1984 a je nutná
Roztoky u
hasičské
elektroinstalace výměna z
Semil
zbrojnice
1 kpl
důvodu
celkového
opotřebení vrat.
00262579
Výměna 2 ks
/ náměstí
původních
Výměna
T. G.
garážových vrat
garážových
Masaryka
v budově
vjezdová brána - 1
vrat v
600,
hasičské
komplet
hasičské
46851
zbrojnice na
zbrojnici
Smržovka
adrese Hlavní
č.p. 350.
Úprava
úložných
00831689
ráfky k
prostor pro
U6e opravy
/ Svojkov
přepravnímu
věcné
CAS vyrobené
12, 47153
transportnímu
prostředky
před rokem
Svojkov
vozidlu - 4 ks,
CAS v
1984
ventilky - 4 ks
provedení
LP

40 750,00

50,00

65 035,00

50,00

20 700,00

49,99

P. č. dle abecedy

4. s neposkytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje z důvodu
nedodržení věcných a formálních podmínek programu pro přidělení dotace níže uvedeným
žadatelům o dotaci na projekt:

1

Žadatel

Město
Doksy

IČO /
sídlo

Název
projektu

Účel
projektu

Parametry
projektu

Zajištění
provozu
strategických
zařízení
elektrocentrála
hasičské
HERON 15HP,
zbrojnice,
6,8kW(400 V) el.
obměna
00260444 / Podpora
start - 1 ks,
vyřazené
náměstí
jednotek
motorová pila
předepsané
Republiky
požární
jednoruční - 1 ks,
výstroje
193, 47201 ochrany
tablet Samsung
jednotlivce,
Doksy
Liberecké
Galaxy S5e, 64 GB
doplnění
ho kraje
- 1 ks, přilba
vybavení
DRAEGER HPS
zásahového
7000 sig. s
vozidla pro
polepem - 4 ks
plnění úkolů
jednotky na
základě její
předurčenosti

42

Výše dotace
v Kč

Podíl na
celkových
výdajích v
%

27 328,00

70,00
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2

Město
00260479 /
Dubá Masarykov
pořízení a
o nám.
Město Dubá
obnova
138, 47141
věcných
Dubá
prostředk
ů

3

Statutární
město
Liberec

4

Město
Mimoň

5

Obec
Olešnice

U6) pís. a)
pořízení
nových
věcných
prostředků
požární
ochrany

osma slaňovací - 3
ks, trojúhelník
evakuační - 1 ks,
proudnice
kombinovaná D25
- 4 ks, lano (délka
30 m) - 1 ks, lano
(délka 60 m) - 1 ks

U6a)
Pořízení,
obnova,
doplnění a
Pořízení,
opravy
00262978 / obnova,
věcných
nám. Dr. doplnění a prostředků
E. Beneše
opravy
požární
stan pro JSDH
1, 46001
věcných
ochrany k
Karlinky - 1 ks
Liberec
prostředk
provádění
ů požární
speciálních
ochrany
činností při
zásazích v
souvislosti s
mimořádným
i událostmi.
00260746 /
Pořízení
Mírová
Pořízení
cisternové
pořízení cisternové
120/III,
cisternové
automobil
automobilové
47124
automobilové
ové
stříkačky - 1 ks
Mimoň
stříkačky
stříkačky

00275964 /
Olešnice
63, 51101
Olešnice

U6

Vybavení
jednotky PO
technickými
prostředky

5.

TP - výstrojní a
ochranné - 1
soubor, TP provoz
evakuačního
střediska - 6
souborů, TP ohřev a výdej
stravy - 5 souborů,
TP - ženijní - 8
souborů, TP elektro - 7 souborů,
TP - os. hygiena a
úklid - 7 souborů,
TP - stavba a
provoz stanu - 3
soubory

25 566,80

70,00

164 500,00

70,00

1 000 000,00

12,50

100 000,00

69,81

se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu
1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, která bude uzavírána mezi
Libereckým krajem a výše uvedenými podpořenými žadateli
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 183/21 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1.

43

Výpis usnesení z 11. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 1. 6. 2021
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 890/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/21 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.3
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 184/21, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana ve výši 800.000 Kč,
a to snížením nerozepsaných rezerv oblasti podpory Požární ochrana a prevence
kriminality, programu č. 1.3 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje
a současně zavedením, navýšením specifických ukazatelů jednotlivých projektů/aktivit
v rámci programu č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II, bez dopadu
na celkový objem kapitoly,
2. s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II v úhrnném
objemu do výše 800.000 Kč na vytváření pracovních míst s pracovní náplní obsahující
službu v jednotce SDH kategorie JPO II a jejich finanční zajištění, níže uvedeným
žadatelům o dotaci na projekt do výše:
P.
č.

1

2

3.

Žadatel

Město
Dubá

Město
Harracho
v

Sídlo

Masarykov
o nám. 138,
47141
Dubá

Harrachov
150, 51246
Harrachov

IČO

Název
projektu

00260479

Pracovní
místa s
pracovní
náplní
obsahující
službu v
jednotce
SDH
kategorie
JPO II

00275697

Pracovní
místa s
pracovní
náplní
obsahující
službu v
jednotce
SDH
kategorie II

Účel projektu

Parametry
projektu

Vytváření
pracovních míst
s pracovní
náplní
obsahující
službu v
jednotce SDH
kategorie JPO II
a jejich finanční
zajištění
Vytváření
pracovních míst
s pracovní
náplní
obsahující
službu v
jednotce SDH
kategorie JPO II
a jejich finanční
zajištění

Pracovní
místo s
pracovní
náplní
obsahující
službu v
jednotce
SDH
kategorie
JPO II – 2 ks
pracovní
místo s
pracovní
náplní
obsahující
službu v
jednotce
SDH
kategorie
JPO II – 2 ks

Výše dotace
(Kč)/Podíl
na
celkových
způsobilých
výdajích

400.000/
50 %

400.000/
69,93 %

se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu
1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II na vytváření pracovních míst s pracovní
náplní obsahující službu v jednotce SDH kategorie JPO II a jejich finanční zajištění, která bude
uzavírána mezi Libereckým krajem a výše uvedenými žadateli

a ukládá

44

Výpis usnesení z 11. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 1. 6. 2021
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/21 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.3.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 891/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/21 - úpravy v kapitole 917 01 Transfery,
rozhodnutí o poskytnutí dotace obcím
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 185/21, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana v úhrnné výši
7.563.875 Kč, a to snížením nerozepsaných rezerv kapitálových výdajů v ukazateli
Dotace jednotkám požární ochrany obcí (SDH) k programu Ministerstva vnitra a
současně
zavedením
specifických
ukazatelů
jednotlivých
příjemců
na projekty/aktivity v rámci dotací jednotkám požární ochrany obcí k programu
Ministerstva vnitra, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
2. s poskytnutím účelové investiční dotace z kapitoly 917 01 - Transfery v úhrnném
objemu 7.563.875 Kč níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:
P.
č.

1

2

3

4

Žadatel

IČO/sídlo

Název projektu

00262391/
Dolní
Maxov
Pořízení nového DA
Obec
218,
pro JSDH Josefův
Josefův Důl 46844
Důl
Josefův
Důl

Statutární
město
Jablonec
nad Nisou

00262340/
Mírové
náměstí
Jablonec nad Nisou
3100/19,
- DA - JSDHO
46601
Proseč n.N.
Jablonec
nad Nisou

00276251/
Víchová
nad
Obec
Jizerou 8,
Víchová nad 51241
Jizerou
Víchová
nad
Jizerou

Obec
Studenec

Účel projektu

Parametr Výše dotace
hodnota, jednotka
LK (Kč)

Pořízení nového
dopravního automobilu pro
JSDH Josefův Důl v
Nový dopravní
souladu s programem
automobil – 1 ks
vyhlášeným MV-GŘ HZS
ČR.

300.000

JSDH-V2-2021-pořízení
nového dopravního
automobilu s požárním
přívěsem, identifikační
číslo EDS:
014D262001226

Dopravní
automobil – 1 ks

300.000

Dopravní
automobil – 1 ks

300.000

Nový dopravní
automobil – 1 ks

300.000

014D26200 1227
Pořízení dopravního
Víchová nad Jizerou
automobilu k dopravě
- Dopravní
členů JSDHO k zásahům.
automobil

00276162/
Studenec
364,
Pořízení nového
Studenec - nový DA
51233
dopravního automobilu
Studenec
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5

6

7

8

9

00481483/
Oldřichov
v Hájích
Obec
151,
Oldřichov v Hájích Oldřichov v
46331
dopravní automobil
Hájích
Oldřichov
v Hájích

Obec
Vítkovice

00276260/
Vítkovice
243,
51238
Vítkovice

Pořízení nového
dopravního
automobilu Vítkovice

300.000

V souladu s programem
vyhlášeným MV - GŘ HZS Dopravní
ČR - udržení
automobil – 1 ks
akceschopnosti jednotky.

300.000

Nákup nového DA pro
potřeby JSDH Stružnice.
00260975/
Mobilita hasičů, rychlý
Stružnice
zásah, záchrana životů,
Obec
188,
Stružnice - Jezvé zdraví a majetku občanů ve Dopravní
Stružnice 47002
Dopravní automobil Stružnici a v přilehlých
automobil – 1 ks
Stružnice
obcích. Zásahy v případě
povodní v aktivní
záplavové zóně Ploučnice a
havárií na silnici II/262.
00276031/
Lestkov
Pořízení nového
Obec
77, 51263
Radostná pod
dopravního automobilu pro
Radostná Radostná
Dopravní
Kozákovem Jednotku sboru
pod
pod
automobil – 1 ks
dopravní automobil dobrovolných hasičů
Kozákovem Kozákove
Radostná pod Kozákovem.
m

Obec
Syřenov

00276189/
Syřenov
Obec Syřenov 68, 51251 stavba nové požární
Syřenov
zbrojnice

00831395/
Janův Důl
Obec Janův
Hasičská zbrojnice
10
75, 46352
Důl
Janův Důl
Janův Důl

00671983/
Lázně
Libverda
Obec Lázně
11
16, 46362
Libverda
Lázně
Libverda

3.

Pořízení 1 kusu dopravního
automobilu v základním
provedení pro městský
Dopravní
provoz s celkovou
automobil – 1 ks
hmotností od 3000 kg do
3500 kg.

Rekonstrukce
školící místnosti a
kanceláře velitele
Požární zbrojnice
čp. 194 Lázně
Libverda

Stavba nové požární
zbrojnice pro JSDH
Syřenov
Výstavba zcela nové
hasičské zbrojnice v
Janově Dole. Novostavba
splňuje veškeré současné
požadavky a normy pro
tento druh staveb.
Rekonstrukcí dojde k
přestavbě původní
nevyužité bytové jednotky
ve II.NP budovy na školící
učebnu a oddělenou
kancelář velitele JPO.
Rekonstrukce zahrnuje
bourací, zednické a
sádrokartonářské práce,
ÚT, elektro a ZTI je
součástí.

300.000

300.000

Požární zbrojnice –
1 ks

1.848.000

Hasičská zbrojnice
– 1 ks

3.000.000

Rekonstrukce
požární zbrojnice –
1 ks

315.875

se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 01
Transfery na nákup dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany obcí
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a výstavbu/rekonstrukci hasičské zbrojnice, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem
a výše uvedenými žadateli
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání a schválení Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/21 - úpravy v kapitole 917 01
Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotace obcím.
Termín: 22. 06. 2021

USNESENÍ č. 892/21/RK
Poskytnutí finanční odměny a věcného daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
vyplacení finanční odměny a věcného daru zaměstnankyni Libereckého kraje zařazené
do krajského úřadu při příležitosti odchodu do důchodu dle Statutu Sociálního fondu Libereckého
kraje z kapitoly 925 15 – Sociální fond Libereckého kraje v celkové
výši 5.300 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání odměny a daru příslušné
zaměstnankyni Libereckého kraje zařazené do krajského úřadu.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 893/21/RK
Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti:
1. Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace,
2. Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková
organizace,
a to z důvodu:
- bezúplatného převzetí nemovitého majetku,
- technického zhodnocení stávajícího nemovitého majetku,
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit zastupitelstvu kraje ke schválení přílohy č. 1 zřizovacích listin
příspěvkových organizací.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 894/21/RK
Rozpočtové opatření č. 169/21 – zapojení neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
– Společná cesta k podnikavosti na školách a úprava kapitoly 923 04
Rada kraje po projednání
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schvaluje
rozpočtové opatření č. 169/21, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 34.897,15 Kč z titulu přijaté neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu ČR na rok 2021 z Ministerstva pro místní rozvoj na program „Společná cesta k
podnikavosti na školách“,
2. navyšují se výdaje kraje v kapitole 923 04 – Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu v celkové výši 34.897,15 Kč, z toho:
a)

b)
c)

číslo akce 04600141421 – Střední průmyslová škola strojní a elektro a Vyšší odborná
škola, Liberec, Masarykova 3, příspěvková organizace - Společná cesta k podnikavosti
na školách ve výši 12.456,73 Kč,
číslo akce 04600151450 – Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková
organizace - Společná cesta k podnikavosti na školách ve výši 10.941,09 Kč,
číslo akce 04600161438 – Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou,
Belgická 4852, příspěvková organizace - Společná cesta k podnikavosti na školách ve výši
5.948,34 Kč,

d)

číslo akce 04600171430 – Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková
organizace - Společná cesta k podnikavosti na školách ve výši 5.550,99 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 169/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 895/21/RK
Rozpočtové opatření č. 171/21 – úprava kapitoly 916 04 – vratky na MŠMT – odvody
za porušení rozpočtové kázně
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 171/21, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 16.080,50 Kč, jedná
se o vratky finančních prostředků na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za porušení
rozpočtové kázně, současně se navyšují výdaje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční
dotace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 16.080,50 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 171/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 896/21/RK
Rozpočtové opatření č. 175/21 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu – Nástroje pro podporu dalšího vzdělávání pedagogů
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 175/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – transfery odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 50.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly:
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1.
2.

snížení ukazatele: číslo akce 04811740000 – Vzdělávací aktivity pro seniory ve výši 50.000 Kč,
zavedení nového specifického ukazatele: číslo akce 04812290000 – Pražský inovační institut,
z. ú. Nástroje pro podporu DVPP ve výši 50.000 Kč,

rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč pro:
Pražský inovační institut, z. ú., IČ: 08874883, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha, na akci
číslo 04812290000 – Nástroje pro podporu DVPP ve výši 50.000 Kč,
schvaluje
smlouvu č. OLP/1501/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi
Libereckým krajem a Pražským inovačním institutem, z. ú., IČ: 08874883, se sídlem Mariánské
náměstí 2, 110 00 Praha
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 175/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 22. 06. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy
k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 15. 06. 2021

USNESENÍ č. 897/21/RK
Doprava na EDUCAu 2021 – podmínky dotačního programu
Rada kraje po projednání
schvaluje
podmínky a vyhlášení dotačního programu „Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB
LIBEREC 2021 – EDUCA EXPO“ s předpokládaným objemem nespecifikované rezervy určené
k rozdělení ve výši 200.000 Kč z kapitoly 917 04 – Transfery / odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění výzvy k předkládání žádostí
o dotaci z dotačního programu „Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2021
– EDUCA EXPO“ prostřednictvím webových stránek Libereckého kraje.
Termín: 15. 06. 2021
USNESENÍ č. 898/21/RK
Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím
1. věcných darů:
a)

PC sestavy, monitoru, harddisku, dataprojektoru, síťových prvků a drobného příslušenství
pro obnovu a dovybavení počítačové učebny v celkové hodnotě 211.400 Kč od Unie rodičů
SPŠSE a VOŠ Liberec, z.s., se sídlem Masarykova 460/3, 460 01 Liberec, IČ: 06986277,
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b)

do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická
a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ: 46747991,
5 ks používaných PC (2 roky) pro podporu vzdělávání klientů dětského domova v hodnotě
1 Kč, od společnosti Hetford Investments, a.s., se sídlem Na strži 2097/63, 140 00 Praha
– Krč, IČ: 24256129, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné
v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,

c)

2.

157 párů obuvi v různých velikostech pro klienty dětského domova v celkové hodnotě
59.336,48 Kč od společnosti HUMANIC CZ spol. s r.o., se sídlem náměstí Svobody 76/11,
602 00 Brno, IČ: 15270068, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov,
Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,
finančních darů:
a) ve výši 25.000 Kč na nákup postelí pro klienty dětského domova od společnosti AFI
EUROPE Czech Republic s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha
– Holešovice, IČ: 25667441, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov,
Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,
b)

ve výši 11.000 Kč na úhradu tanečního soustředění v Čechách pro 4 klienty dětského
domova z folklórního kroužku Patašpička od Nadace Asociace hotelů a restaurací České
republiky, se sídlem Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha – Nově Město,
IČ: 48546003, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné
v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 899/21/RK
Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu finančních dokumentů příspěvkové organizace:
1. Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace,
IČ: 14451018,
snížení čerpání prostředků fondu investic ve výši 58.785 Kč na úpravu rozpočtu stávající akce
„Vytápění haly Lužická“ z původních 593.000 Kč na 477.950 Kč a zařazení nové akce „Projektová
dokumentace na akci Instalace plynového kotle pro ohřev TUV“ s rozpočtem ve výši 56.265 Kč
a úpravu Plánu investic organizace na rok 2021,
2. Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace, IČ:
00140147,
navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 180.000 Kč a s tím související zařazení nové akce
„Oprava a výměna dveří mrazícího boxu v kuchyni školy“ s rozpočtem ve výši 180.000 Kč a úpravu
Plánu investic organizace na rok 2021,
3. Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, IČ: 60252537,
navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 525.000 Kč na další rozvoj organizace
(pořízení 225 ks svítidel do 15 učeben),

50

Výpis usnesení z 11. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 1. 6. 2021
4.

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková
organizace, IČ: 00854999,
navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 500.000 Kč na další rozvoj organizace,
konkrétně ve výši 130.000 Kč na opravu šatny pro studenty v brusičské dílně, ve výši 220.000 Kč na
opravu sociálního zařízení v budově mládeže a ve výši 150.000 Kč na výmalbu schodiště a chodeb v
historické budově,
5. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, IČ: 00671274,
a)
b)

navýšení čerpání rezervního fondu ve výši 4.000.000 Kč na posílení fondu investic,
navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 5.000.000 Kč a s tím související
zařazení nové akce „Modernizace vnějšího pláště budov školy“ do Plánu investic
organizace na rok 2021
a úpravu Plánu investic organizace na rok 2021
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními dokumenty
ředitele příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 900/21/RK
Zahájení výběrového řízení „Výmalba vnitřních prostor školy“ Střední zdravotnickou školou
a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Liberec, Kostelní 9, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výmalba vnitřních prostor
školy“ Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Liberec, Kostelní
9, příspěvková organizace v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
2. s textem „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu ředitelce příspěvkové organizace.
Termín: 15. 06. 2021
USNESENÍ č. 901/21/RK
Mistrovství světa v orientačním běhu 2021 – dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Libereckého kraje – změna závazných výstupů z realizace projektu
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Českého svazu orientačních sportů o změnu smlouvy č. OLP/3778/2019,
souhlasí
se zněním dodatku č. 3 ke smlouvě č. OLP/3778/2019, kterým se mění závazné parametry projektu s
názvem Podpora tvorby map a zajištění arén pro Mistrovství světa v orientačním běhu 2021,
uzavíraným mezi Českým svazem orientačních sportů, se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6
– Břevnov a Libereckým krajem
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit Dodatek č. 3 ke smlouvě č. OLP/3778/2019, kterým se mění závazné
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výstupy z realizace projektu s názvem Podpora tvorby map a zajištění arén pro Mistrovství světa
v orientačním běhu 2021 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 902/21/RK
Schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2021, resort zdravotnictví
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu pro období 2022-2023 Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
b) rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu pro období 2022-2023 Léčebny
respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, seznámit se schváleným
rozpočtem ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 20. 06. 2021
USNESENÍ č. 903/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Libereckého
kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím věcného daru 160 ks plyšových figurek Kryštůfků v celkové výši 25.942,40 Kč
(slovy: dvacet pět tisíc devět set čtyřicet dva korun českých 40 haléřů) za účelem podpory
Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., od Nadačního fondu Kryštůfek,
IČO: 03038637, se sídlem Vlněna 526/3, 602 00 Brno,
2.

s přijetím věcného daru 200 ks filtrů P3R RD 40x1/7 v celkové výši 43.776 Kč (slovy: čtyřicet
tři tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých) od Ministerstva vnitra ČR, se sídlem
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO: 00007064
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, vyrozumět o tomto
usnesení ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., MUDr. Luďka Kramáře,
MBA.
Termín: 20. 06. 2021
USNESENÍ č. 904/21/RK
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře o změně stanov
společnosti
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a.s., se sídlem v České Lípě, Purkyňova 1849, IČ: 272 83 518,
rozhoduje
o změně stanov společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. takto:
a) čl. 7. odst. 7.7. se mění tak, že nově zní:
„Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno dozorčí
radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání
dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce končí dnem,
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b)

c)

d)

e)

kdy odstoupení projednala, nebo měla projednat valná hromada. Pokud člen dozorčí rady
oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců
po tomto oznámení, pokud valná hromada neschválí na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
Odstupující člen dozorčí rady, který byl zvolen zaměstnanci, oznámí své odstoupení dozorčí
radě, a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada.“,
do čl. 7 se vkládá nový odstavec 7.10., který zní:
„Člen dozorčí rady může být členem statutárního orgánu nebo dozorčí rady nebo osobou
v obdobném postavení ve společnosti se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, v níž
jediný akcionář vykonává majetková práva. Podnikat v předmětu činnosti společnosti může
člen dozorčí rady za podmínky, že s tímto předem vysloví prokazatelný souhlas valná
hromada.“,
čl. 8. odst. 8.3. se mění tak, že nově zní:
„Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy
do příštího zasedání dozorčí rady.“,
čl. 8. odst. 8.7. se mění tak, že nově zní:
„Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno
představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno
na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce
končí dnem, kdy odstoupení projednala, nebo měla projednat dozorčí rada. Pokud člen
představenstva oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím
dvou měsíců po tomto oznámení, pokud dozorčí rada neschválí na jeho žádost jiný okamžik
zániku funkce.“,
do čl. 8 se vkládá nový odstavec 8.8., který zní:
„Člen představenstva může být členem statutárního orgánu nebo dozorčí rady nebo osobou
v obdobném postavení ve společnosti se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, v níž
jediný akcionář vykonává majetková práva. Podnikat v předmětu činnosti společnosti může
člen představenstva za podmínky, že s tímto předem vysloví prokazatelný souhlas dozorčí
rada.“,

pověřuje
Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, aby za Liberecký kraj jako jediného akcionáře společnosti
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., přijal ve formě notářského zápisu výše uvedená
rozhodnutí o změně stanov do 30. 6. 2021
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, informovat společnost
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. o přijatém usnesení.
Termín: 15. 06. 2021
USNESENÍ č. 905/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 172/21 – úpravy v kapitolách 920 05 – Kapitálové
výdaje a 920 14 – Kapitálové výdaje, oprava kanalizace Jedličkův ústav
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtové opatření č. 172/21, kterým se upravují kapitoly 920 05
– Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí a 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku v celkové výši 2.000.000 Kč následovně:
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1.

2.

snížení kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje odboru sociálních věcí o celkovou částku
2.000.000 Kč, akce č. 0590961501 – Jedličkův ústav, příspěvková organizace – oprava
kanalizační přípojky domu B,
navýšení kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku,
v celkové výši 2.000.000 Kč, zavedením nového SU akce číslo 1491301501 – Jedličkův ústav
– oprava kanalizační přípojky domu B

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit Změnu rozpočtu
– rozpočtové opatření č. 172/21 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 906/21/RK
Smlouvy o úhradě za zajištění základní péče a provozu budovy pro osoby bez domova
s nařízenou karanténou nebo prokázaným COVID-19
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. smlouvu o úhradě za zajištění základní péče a provozu budovy pro osoby bez domova
s nařízenou karanténou nebo prokázaným COVID – 19, číslo OLP/1374/2021, uzavíranou mezi
Libereckým krajem a Statutárním městem Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 19,
466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 00262340, na období od 1. ledna do 28. února 2021 ve výši
227.419 Kč,
2.

smlouvu o úhradě za zajištění základní péče a provozu budovy pro osoby bez domova
s nařízenou karanténou nebo prokázaným COVID – 19, číslo OLP/1525/2021, uzavíranou mezi
Libereckým krajem a Statutárním městem Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 19,
466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 00262340, na období od 1. března do 12. dubna 2021 ve výši
196.120 Kč
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit schválené
Smlouvy o zajištění základní péče a provozu budovy pro osoby bez domova s nařízenou karanténou
nebo prokázaným COVID – 19, Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 01. 07. 2021
USNESENÍ č. 907/21/RK
Změna příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov a Centrum aktivity příspěvková
organizace, se sídlem Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou,
2)

se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Denní a pobytové služby, příspěvková
organizace se sídlem Hradecká 2905, 470 05 Česká Lípa,
a to z důvodu převzetí majetku do užívání
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit přílohy č. 1
ke zřizovacím listinám uvedených příspěvkových organizací Zastupitelstvu Libereckého kraje
ke schválení.
Termín: 22. 06. 2021
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USNESENÍ č. 908/21/RK
Odvolání ředitelky a vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky zařízení Domov
důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
odvolání Mgr. Dagmar Žaloudkové, ředitelky zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace, se sídlem Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách, IČO: 48282928, k datu
30. 9. 2021,
souhlasí
a) s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Domov důchodců Sloup
v Čechách, příspěvková organizace, se sídlem Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách,
IČO: 48282928,
b) se způsobem a podmínkami vyhlášení výběrového řízení, uvedenými v textu ke zveřejnění
výběrového řízení,
jmenuje
výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
resortu sociálních věcí, ve složení:
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, náhradník Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
Daniela Weissová, předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje,
Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK,
Lenka Škodová, ředitelka zařízení Centrum zdravotní a sociální péče v Liberci, příspěvková
organizace, náhradník Jana Urbanová, zástupkyně ředitelky, vedoucí úseku zdravotní péče,
Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Jaromír Studnička, starosta obce Sloup v Čechách,
Jaromír Dvořák, starosta města Nový Bor
a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit informování
paní Mgr. Dagmar Žaloudkové o odvolání z funkce ředitelky zařízení Domov důchodců Sloup
v Čechách, příspěvková organizace.
2.

Termín: 11. 06. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit zveřejnění oznámení
o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení Domov důchodců
Sloup v Čechách, příspěvková organizace.

3.

Termín: 11. 06. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat Radu
Libereckého kraje o výsledcích výběrového řízení.
Termín: 31. 08. 2021

USNESENÍ č. 909/21/RK
Odvolání ředitele a vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky zařízení
důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
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odvolání Mgr. Čestmíra Skrbka, ředitele zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková
organizace, se sídlem Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry, IČO: 71220003, k datu 30. 9. 2021,
souhlasí
a) s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Domov důchodců Velké
Hamry, příspěvková organizace, se sídlem Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry,
IČO: 71220003,
b) se způsobem a podmínkami vyhlášení výběrového řízení, uvedenými v textu ke zveřejnění
výběrového řízení,
jmenuje
výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
resortu sociálních věcí, ve složení:
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, náhradník Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
Daniela Weissová, předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje,
Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK,
Lenka Škodová, ředitelka zařízení Centrum zdravotní a sociální péče v Liberci, příspěvková
organizace, náhradník Jana Urbanová, zástupkyně ředitelky, vedoucí úseku zdravotní péče,
Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Jaroslav Najman, starosta města Velké Hamry,
Markéta Khauerová, starostka města Hodkovice nad Mohelkou
a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit informování
pana Mgr. Čestmíra Skrbka o odvolání z funkce ředitele zařízení Domov důchodců Velké
Hamry, příspěvková organizace.
2.

Termín: 11. 06. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit zveřejnění oznámení
o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení Domov důchodců
Velké Hamry, příspěvková organizace.

3.

Termín: 11. 06. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat Radu
Libereckého kraje o výsledcích výběrového řízení.
Termín: 31. 07. 2021

USNESENÍ č. 910/21/RK
Odvolání ředitelky a vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky zařízení Domov
a Centrum aktivity, příspěvková organizace v Hodkovicích nad Mohelkou
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
odvolání Mgr. Jany Lachmanové, ředitelky zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková
organizace, se sídlem Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 71220097, k datu
30. 9. 2021,
souhlasí
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a)

b)

s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Domov a Centrum
aktivity, příspěvková organizace, se sídlem Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou,
IČO: 71220097,
se způsobem a podmínkami vyhlášení výběrového řízení, uvedenými v textu ke zveřejnění
výběrového řízení,

jmenuje
výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
resortu sociálních věcí, ve složení:
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, náhradník Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
Daniela Weissová, předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje,
Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK,
Lenka Škodová, ředitelka zařízení Centrum zdravotní a sociální péče v Liberci, příspěvková
organizace, náhradník Jana Urbanová, zástupkyně ředitelky, vedoucí úseku zdravotní péče,
Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Jaroslav Najman, starosta města Velké Hamry,
Markéta Khauerová, starostka města Hodkovice nad Mohelkou,
a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit informování
paní Mgr. Jany Lachmannové o odvolání z funkce ředitelky zařízení Domov a Centrum aktivity,
příspěvková organizace v Hodkovicích nad Mohelkou.
2.

Termín: 11. 06. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit zveřejnění oznámení
o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení Domov a Centrum
aktivity, příspěvková organizace, se sídlem v Hodkovicích nad Mohelkou,

3.

Termín: 11. 06. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat Radu
Libereckého kraje o výsledcích výběrového řízení.
Termín: 31. 07. 2021

USNESENÍ č. 911/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím finančního daru 16.401 Kč od pan
ve prospěch Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace, se sídlem U Sila 321, Liberec 30, IČO: 71220038,
2. s přijetím věcného daru – 3 ks dřevěných knihoven v hodnotě ve výši 12.563 Kč od dárce
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., se sídlem Heyrovského 476, 463 12 Liberec 23
– Doubí, IČO: 25432338, do vlastnictví zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, Liberec 30, IČO: 71220038,
3. s přijetím finančního daru ve výši 25.374 Kč od dárce Essity Czech Republic s.r.o., se sídlem
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO: 48536466, ve prospěch zařízení Domov pro seniory
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Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, Liberec 30,
IČO: 71220038
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelky příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 912/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 173/21 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Výsledky
2. kola dotačního řízení v roce 2021, prostředky kapitoly 313 - MPSV
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č.173/21, kterým se upravují ukazatele v kapitole
917 05 - Transfery odboru sociálních věcí, financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z
prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2021, v celkové výši 27.426.728 Kč,
bez dopadu na celkový objem kapitoly, a které zahrnuje:
a)

snížení nespecifikovaných rezerv č. a. 05700960000 – Financování sociálních služeb
z rozpočtu LK z prostředků MPSV ve výši 27.426.728 Kč,

b)

2)

navýšení jednotlivých specifických ukazatelů kapitoly 917 05 – Transfery, odboru
sociálních věcí – financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 –
MPSV státního rozpočtu ve výši 27.426.728 Kč,
s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu v rámci 2. kola financování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje v r. 2021 v úhrnném objemu 17.832.383 Kč, níže uvedeným
příjemcům na rok 2021 do výše:
Název

Buona Strada s.r.o.

IČO

Sídlo

Venušina 544/6
Liberec I-Staré Město
4570243 460 01 Liberec 1

Registrační
číslo služby

Druh služby

Kofinancování
sociální služby v
Kč

7885329 denní stacionáře

118.000

Centrum LIRA, z.ú.

Matoušova 406/20
Liberec III-Jeřáb
28731191 460 07 Liberec 7

3959325 raná péče

834.500

Centrum LIRA, z.ú.

Matoušova 406/20
Liberec III-Jeřáb
28731191 460 07 Liberec 7

sociálně aktivizační služby
4823957 pro rodiny s dětmi

550.277

DH Liberec, o.p.s.

Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
27298523 460 15 Liberec 15

7044506 chráněné bydlení

895.200

FOKUS Liberec o.p.s.

Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
46749411 460 15 Liberec 15

domovy se zvláštním
1226991 režimem

1.062.231

FOKUS Liberec o.p.s.

Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
46749411 460 15 Liberec 15

podpora samostatného
3596108 bydlení

2.265.146

FOKUS Liberec o.p.s.

Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
46749411 460 15 Liberec 15

3865693 chráněné bydlení

FOKUS Liberec o.p.s.

Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
46749411 460 15 Liberec 15

sociálně terapeutické
5563434 dílny

58

97.184

624.367

Výpis usnesení z 11. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 1. 6. 2021

FOKUS Liberec o.p.s.

Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
46749411 460 15 Liberec 15

8208204 sociální rehabilitace

762.658

FOKUS Semily, z.s.

Nad Školami 480
22871080 513 01 Semily

sociálně terapeutické
6265472 dílny

337.147

FOKUS Semily, z.s.

Nad Školami 480
22871080 513 01 Semily

8899363 sociální rehabilitace

324.493

FOKUS Turnov, z.s.

Skálova 415
Turnov
49295101 511 01 Turnov 1

sociálně terapeutické
4661168 dílny

649.266

FOKUS Turnov, z.s.

Skálova 415
Turnov
49295101 511 01 Turnov 1

podpora samostatného
7471836 bydlení

FOKUS Turnov, z.s.

Skálova 415
Turnov
49295101 511 01 Turnov 1

9314906 centra denních služeb

MAREVA z.s.

Na Pískovně 657/24
Liberec XIVRuprechtice
1679198 460 14 Liberec 14

7734736 pečovatelská služba

1.893.500

504.931

1.098.090

MCU KOLOSEUM, o.p.s.

Generála Svobody
83/47
Liberec XIII-Nové
Pavlovice
25405080 460 01 Liberec 1

4873800 osobní asistence

160.000

Rodina24 z. ú.

Nerudova 3113/17
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
22829903 Nisou 1

domovy se zvláštním
5391602 režimem

479.471

Rodina24 z. ú.

Nerudova 3113/17
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
22829903 Nisou 1

8419868 osobní asistence

970.842

Rytmus Liberec, o.p.s.

Palachova 504/7
Liberec I-Staré Město
27322793 460 01 Liberec 1

2527518 sociální rehabilitace

756.000

Sdružení TULIPAN, z.s.

Sokolská 113/8
Liberec I-Staré Město
26672472 460 01 Liberec 1

8533092 chráněné bydlení

Spokojený domov, o.p.s.

Na Návsi 44
Veselá
295 01 Mnichovo
29043913 Hradiště

7143232 osobní asistence

254.700

Společnost Dolmen, z.ú.

nám. Českých bratří
36/1
Liberec V-Kristiánov
27291049 460 05 Liberec 5

podpora samostatného
4353078 bydlení

681.660

Společnost Dolmen, z.ú.

nám. Českých bratří
36/1
Liberec V-Kristiánov
27291049 460 05 Liberec 5

sociálně terapeutické
6650186 dílny

552.500

Zdravotně sociální služby
Turnov

28. října 812
Turnov
854883 511 01 Turnov 1

8719331 pečovatelská služba

700.000

Zdravotně sociální služby
Turnov

28. října 812
Turnov
854883 511 01 Turnov 1

domovy se zvláštním
9274680 režimem

Celkem

3)

4)

Počet služeb

25

1.126.820

133.400
17.832.383

se vzorovým Dodatkem ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce
a sociálních věcí na r. 2021,
s neposkytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v rámci 2. kola financování sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2021 níže uvedeným žadatelům na dané sociální
služby, z uvedených důvodů:
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Název

Diakonie Beránek z.s.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Reva o. p. s.

Společnost Dolmen, z.ú.

IČO

Registrační
číslo služby

Sídlo

40233189

1. máje 868/11
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

28700210

Pod Perštýnem 321/1
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1

28700210

Pod Perštýnem 321/1
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1

28700210

Pod Perštýnem 321/1
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1

25447726

Na Perštýně 352/33
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1

27291049

nám. Českých bratří 36/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

Druh služby

5231429 pečovatelská služba

3069495 odlehčovací služby

4343228 odlehčovací služby

odborné sociální
9543067 poradenství

2049573 osobní asistence

5227172 chráněné bydlení

Důvod vyřazení
Nesplnění
parametru
cílové skupiny
Nesplnění
parametru
cílové skupiny
Nesplnění
parametru
cílové skupiny
Nesplnění
parametru
cílové skupiny
Nesplnění
parametru
cílové skupiny
Nesplnění
parametru
cílové skupiny

rozhoduje o
1) poskytnutí příspěvku zřizovatele z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu v rámci kofinancování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb
Libereckého kraje v r. 2021 v úhrnném objemu 9.594.345 Kč, níže uvedeným příspěvkovým
organizacím sociálního resortu Libereckého kraje na rok 2021 do výše:
Název

IČO

Sídlo

Registrační
číslo služby

Druh služby

Kofinancování
sociální služby v
Kč

Denní a pobytové sociální
služby, příspěvková
organizace

48282961

Hradecká 2905
Česká Lípa
470 06 Česká Lípa 6

2293541

denní stacionáře

162.822

Domov a Centrum aktivity,
příspěvková organizace

71220097

Liberecká 451
463 42 Hodkovice
nad Mohelkou

4418892

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

945.591

Domov a Centrum aktivity,
příspěvková organizace

71220097

Liberecká 451
463 42 Hodkovice
nad Mohelkou

4890597

chráněné bydlení

278.400

Domov a Centrum denních
služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace

75070758

U Balvanu 4117/2
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1

1347706

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

307.280

Domov důchodců
Jindřichovice pod Smrkem,
příspěvková organizace

71220046

Jindřichovice pod
Smrkem 238
463 65 Nové Město
pod Smrkem

9266427

domovy se zvláštním
režimem

598.874

Domov důchodců Rokytnice
nad Jizerou, příspěvková
organizace

85782

Dolní Rokytnice 291
512 44 Rokytnice nad
Jizerou 1

8760544

domovy se zvláštním
režimem

1.816.080

48282928

Benešova 1
471 52 Sloup v
Čechách

9835515

domovy se zvláštním
režimem

1.509.405

71220003

Velké Hamry 600
468 45 Velké Hamry

4630845

domovy se zvláštním
režimem

1.150.000

Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace

71220038

U Sila 321
Liberec XXXVratislavice nad Nisou
463 11 Liberec 30

9621480

domovy se zvláštním
režimem

163.858

Dům seniorů Liberec Františkov, příspěvková
organizace

71220054

Domažlická 880
Liberec III-Jeřáb
460 10 Liberec 10

7326055

domovy se zvláštním
režimem

855.352

OSTARA, příspěvková
organizace

48282944

Pivovarská 693
Cvikov II
471 54 Cvikov

7759833

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

989.512

Domov důchodců Sloup v
Čechách, příspěvková
organizace
Domov důchodců Velké
Hamry, příspěvková
organizace
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Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace

193771

Benešov u Semil 180
512 06 Benešov u
Semil

Celkem

7007714

Počet služeb

týdenní stacionáře

12

817.171

9.594.345

a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 173/21 v Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
2)

neposkytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu v rámci kofinancování sociálních služeb níže uvedeným žadatelům na dané sociální
služby, z uvedených důvodů:
Název

IČO

Sídlo

Domov důchodců
Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace

Vítězslava Nezvala 87/14
Jablonecké Paseky
466 02 Jablonec nad Nisou
71220011 2

Domov Sluneční dvůr,
příspěvková organizace

Jestřebí 126
48282936 471 61 Jestřebí

Registrační
číslo služby

9139875

3438523

Druh služby

domovy pro seniory
domovy pro osoby se
zdravotním
postižením

Důvod vyřazení
Nesplnění
parametru cílové
skupiny
Nesplnění
parametru cílové
skupiny

schvaluje
vzorový Dodatek o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování sociálních služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce
a sociálních věcí na r. 2021 pro příspěvkové organizace sociálního resortu Libereckého kraje
a ukládá
1) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
zastupitelstvu kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 173/21 k projednání
a ke schválení,
2)

3)

4)

Termín: 22. 06. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
zastupitelstvu kraje k projednání a rozhodnutí návrh o výši dotace z rozpočtu kraje z prostředků
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, v rámci 2. kola financování, pro poskytovatele
sociálních služeb, vyjma příspěvkových organizací sociálního resortu Libereckého kraje,
v úhrnném objemu 17.832.383 Kč,
Termín: 22. 06. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat Dodatky
o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování sociálních služeb v obecném hospodářském
zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních
věcí na r. 2021 pro příspěvkové organizace sociálního resortu Libereckého kraje, po projednání
a schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 173/21, zastupitelstvem kraje,
Termín: 31. 07. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
subjektů, jejichž služby nejsou v rámci financování podpořeny, po projednání a schválení
změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 173/21 zastupitelstvem kraje.
Termín: 15. 07. 2021

USNESENÍ č. 913/21/RK
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení 3. kola dotačního řízení pro rok
2021 v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 - MPSV
Rada kraje po projednání
souhlasí
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v souvislosti s § 101a, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s termínem a podmínkami
vyhlášení mimořádného 3. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z
prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení pro
kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2021 na dofinancování
sociálních služeb v případě neobdržení dostatečné výše finanční podpory v rámci vícezdrojového
financování
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit vyhlášení
mimořádného 3. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno
z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení
pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2021
na dofinancování sociálních služeb v případě neobdržení dostatečné výše finanční podpory v rámci
vícezdrojového financování, k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 914/21/RK
Metodika pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb
Libereckého kraje 2021+ - aktualizace pro rok 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
aktualizaci Metodiky pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje 2021+ (včetně příloh)
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit Metodiku
pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje
2021+ (včetně příloh) do Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 915/21/RK
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci z prostředků
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
v souvislosti s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s
krajskou Žádostí o dotaci ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2022,
včetně příloh
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit krajskou Žádost o
dotaci ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2022, včetně příloh, k projednání a
schválení zastupitelstvu kraje.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 916/21/RK
Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2020
Rada kraje po projednání
souhlasí
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s řádnou účetní závěrkou Libereckého kraje k 31. 12. 2020
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit řádnou účetní závěrku Libereckého kraje k 31. 12. 2020 k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 917/21/RK
Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu ministerstva financí o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2020,
souhlasí
se závěrečným účtem Libereckého kraje za rok 2020
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2020 k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 918/21/RK
Předpokládaný věcný a časový harmonogram přípravy Střednědobého výhledu rozpočtu kraje
na období let 2022 – 2025 a rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
předpokládaný věcný a časový harmonogram přípravy a zpracování Střednědobého výhledu rozpočtu
kraje na období let 2022 – 2025 a návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky:
1) předložit věcný a harmonogram přípravy a zpracování Střednědobého výhledu rozpočtu kraje
na období let 2022 – 2025 a návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 jako písmennou
informaci zastupitelstvu kraje,
2)

Termín: 22. 06. 2021
zahájit přípravné práce na zpracování podkladů k návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu kraje
na období let 2022 – 2025 a předložit Střednědobý výhled rozpočtu kraje na období let 2022 –
2025 Radě Libereckého kraje k projednání.
Termín: 05. 10. 2021

USNESENÍ č. 919/21/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2021
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit materiál o plnění rozpočtu kraje za období leden až květen roku 2021
jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 920/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 151/21 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond,
rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu obnovy venkova
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s navýšením alokace v rámci vyhlášeného programu 2.1 – Program obnovy venkova, který byl
schválen Zastupitelstvem kraje usnesením č. 74/21/ZK ze dne 23. 2. 2021 z původní částky
27.126.000 Kč na konečnou výši 27.228.499 Kč, a to za podmínky schválení Změny rozpočtu
- rozpočtové opatření č. 150/21 zastupitelstvem kraje dne 22. 6. 2021,
2) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 151/21, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
v úhrnné výši 27.217.506,33 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.1 Program obnovy venkova ve výši
27.217.506,33 Kč,
b)

3)

navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.1 Program
obnovy venkova ve výši 27.217.506,33 Kč,
s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.1 Program obnovy venkova v úhrnné výši
27.217.506,33 Kč, z toho:
a)

21.992.477,33 Kč, níže uvedeným subjektům (obcím) do výše:

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

1
00673340
Bohatice
DT4
Bohatice – oprava místní komunikace na p.p.č. 682/1 682/3 490/1
Účelem projektu je zajištění rozvoje venkova a tím zvyšování kvality života na
venkově tak aby nedocházelo k vylidňování venkova. Obnova a údržba
technické infrastruktury komunikací patří k základním obslužnostem venkova.
oprava silnice-m2-1656;
1358.565,00

29,45

400.000,00
01.01.2021 - 30.06.2022
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Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu

2
00673439
Skalka u Doks
DT4
Skalka u Doks - obnova veřejného osvětlení
Účelem projektu je obnova veřejného osvětlení (VO) v obci Skalka u Doks.
Stávající technicky nevyhovující VO bude demontováno a bude položeno nové
zemní vedení CYKY-J 4x10 v délce 475 m, bude osazen rozvaděč VO a
instalováno 10 stožárů s lampami.
obnova kabelového vedení-m-475;
osvětlovací body-ks-10;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

601.615,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

3
00276197
Tatobity

Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo

49,87

300.000,00
01.04.2021 - 31.12.2021

DT4
Oprava místní komunikace v obci
Opravou původní komunikace dojde k lepšímu přístupu k nemovitostem občanů a
místní firmě. Tato komunikace je z druhé poloviny minuleho století.
oprava komunikace-m2-620;
1200.000,00

25,00
300.000,00
08.04.2021 - 30.09.2022

4
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IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul

00263192
Světlá pod Ještědem
DT4
Souvislá oprava místní komunikace v části Hodky (23c) a v části Jiříčkov (8c)
Stávající vozovky vykazují značné konstrukční poruchy (více než 75% degradace
původního živičného povrchu) a mají negativní vliv na bezpečnost provozu a svoji
polohou a významem jsou značně používány.
oprava komunikace-m2-5500;
1400.000,00

21,43
300.000,00
03.05.2021 - 30.09.2022

5
00260657
Kravaře
DT1
Oprava podlahy tělocvičny ZŠ Kravaře
Výměna parket v tělocvičně ZŠ Kravaře za podlahovou krytinu, která splňuje
současné podmínky a normy.
oprava podlahy-m2-350;
1000.000,00

30,00
300.000,00
01.04.2021 - 30.09.2022

6
00260479
Dubá
DT1
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Název
projektu
Účel projektu

Parametry
projektu

Deštná - obnova hřbitova, 1.etapa
Účelem projektu je obnova obecního hřbitova u kostela sv.Václava v městské části
Deštná. Na základě žádosti občanů byl zpracován souhrnný projekt, v roce 2021 je
záměr realizovat obnovu ústředního kříže vč.pietní plochy a vstupní brány a
branky.
Obnova ústředního kříže-kpl-1;
Vydláždění stupňů okolo ústředního kříže-m2-33;
Obnova brány a branky-kpl-1;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

759.079,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu

7
00672076
Loužnice

Parametry
projektu

29,91
227.000,00
01.04.2021 - 30.11.2021

DT4
Rekonstrukce chodníků
Oprava havarijního stavu chodníků podél mezinárodní silnice 1/10 v obci.
Chodník na p.č. 823/3 od čp.59 po čp. 67-m-215;
Chodník na p.č.1623/9-m-20;
Chodník na p.č.701/4-m-20;
Chodník na p.č. 1623/11-m-20;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

968.000,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul

8
00275794
Jestřabí v Krkonoších

41,33
400.000,00
03.05.2021 - 31.08.2022

DT1
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Název
projektu
Účel projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

Stavební úpravy, změna vytápění a opravy společenského domu Křížlice č.p. 48
Účelem projektu je obnova a údržba části objektu občanské vybavenosti společenského domu zahrnující stavební úpravy prosklené štítové stěny,
topenářské, podlahářské a klempířské práce.
stavební úpravy štítové stěny-m2-15;
dodávka klempířských prací včetně materiálu-soubor-1;
dodávka topenářských prací včetně materiálu-soubor-1;
pořízení topného zdroje-ks-2;
dodávka podlahářských prací včetně materiálu-soubor-1;
vyvložkování komína-ks-2;
800.000,00

50,00
400.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

9
00672114
Cetenov
DT4
Oprava dopravní infrastruktury obce Cetenov-stabilizace svahu vč. opravy
komunikace
Stabilizace svahu vč. opravy části místní komunikace 1c (Těšňov) poškozené
živelnou události.
Oprava části komunikace 1c-m2-44;
800.000,00

50,00
400.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

10
00481483
Oldřichov v Hájích
DT4
Rekonstrukce MK k zastávce ČD
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Účel projektu
Parametry
projektu

Vzhledem k narůstající potřebě přiblížeit občany k zastávce ČD a nutnosti zvýšit
ochranu chodců bude vybudován dlážděný chodník navazující na akci SŽDCzabezpečení drážních přejezdů.Dále bude doplněno veřejné osvětlení ke zvýšení
bezpečnosti chodců.
Celková délka chodníku-m-125;
Celková délka nového VO-m-190;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

1299.815,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

11
00525511
Bedřichov

Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu

23,09
300.000,00
01.05.2021 - 30.06.2022

DT4
Chodníky v obci Bedřichov
Předmětem projektu je pokračování výstavby chodníku při hlavní komunikaci č.
III/29022 v obci Bedřichov.
chodníky-m2-300;
1500.000,00

20,00
300.000,00
01.05.2021 - 30.09.2022

12
00671860
Žďárek
DT4
Chodník v obci Žďárek
Vybudování chodníku podél frekventované komunikace z důvodu zvýšení
bezpečnosti obyvatel.
chodník-m-150;
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Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

1400.000,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

13
00831531
Kvítkov

Účel projektu
Parametry
projektu

28,58
400.000,00
01.01.2022 - 30.09.2022

DT4
Oprava MK a solární světla VO Kvítkov
Bude opravena zbývající část MK par.č. 19/1, odférozání a položení nového
povrchu, oprava vpustí a šoupat. Budou instalovány solární svítidla VO tam kde
není přívod elektřiny
oprava silnice-m2-1600;
světla-ks-4;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

1200.000,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

14
00263222
Sychrov

Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

30,00
360.000,00
01.04.2021 - 30.09.2022

DT4
Oprava místní komunikace v Sedlejovicích
Oprava zdevastované komunikace a odvodnění - zamezení stékání vodních
srážek k rod.domům
místní komunikace-m-78,2;
850.000,00
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Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

30,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

15
00275921
Modřišice

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

16
00275662
Čistá u Horek

Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)

255.000,00
01.07.2021 - 30.09.2022

DT4
Oprava místní komunikace
Jedná se o opravu komunikace,která navazuje po rekonstrukci vodovodního řadu.
oprava místní komunikace-m2-960;
2380.085,69

12,61
300.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

DT4
Autobusová zastávka a napojení obecních komunikací na silnici I/16, Čistá u
Horek
Zřizené nové obousměrné autobusové zastávky a napojení obecních komunikací
na silnici I/16 v Čisté u Horek. Vznikne i nový chodník.
zámková dlažba-m2-100;
asfaltový povrch-m2-642;
žulová dlažba-m2-44;
2.000.000,00

15,00
300.000,00
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Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu

30.03.2021 - 30.11.2021

17
00275786
Jesenný
DT4
Komunikace Vraštilov
Účelem projektu jsou stavební práce na komunikaci Vraštilov - nahrazení
stavájících nezpevněných vrstev novou konstrukcí vozovky s novým zpevněným
povrchem z asfaltového betonu.
vozovkové vrstvy ze štěrkodrti-m3-338;
podkladní vrstvy ACP-m2-823;
obrusné vrstvy ACO-m2-786;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

1.268.080,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

18
00525197
Prysk

Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

23,66
300.000,00
15.04.2021 - 30.09.2022

DT4
Oprava komunikace v Horním Prysku - 2. etapa
V rámci projektu dojdek opravě povrchu komunikace v obci Prysk na p.p.č. 1585/1,
1555/1, 1555/2 a 588 v k.ú. Horní Prysk. Současný kamenitý povrch bude zpevněn
a vyrovnán.
opravená plocha komunikace-m2-600;
850.000,00

29,42
250.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022
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Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu

19
00261131
Žandov
DT4
Oprava místní komunikace v Žandově ulice Potoční - III. etapa
Oprava místní komunikace. Štěrkové a prašné cesty budou opraveny, budou
doplněny štěrkové vrstvy a položen nový asfalt včetně osazení nových obrubníků.
Dojde ke snížení prašnosti, zvýšení bezpečnosti. Bude vylepšen celkový vzhled
obce.
asfaltová komunikace-m2-1170;
2.400.000,00

12,50
300.000,00
30.03.2021 - 30.09.2022

20
00275859
Kruh
DT1
Obnova zařízení Obecního úřadu a Mateřské školy v obci Kruh
Oprava vnitřních prostor budovy se sídlem Obecního úřadu a Mateřské školy v
Kruhu
dveře-ks-10;
šatní skříňka-ks-24;
obklad stěn-m2-62,5;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

404.467,00

Poř. číslo
IČO

21
00262692

30,00
121.340,00
01.03.2021 - 30.09.2022
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Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul

Bulovka
DT4
Oprava místních komunikací VIII.etapa
Obec Bulovka vlastní 112km místních komunikací. Většina z nich je daleko za
hranicí živostnosti ve velmi špatném stavu, místy bez zpevněného povrchu. Obec
kontinuálně od roku 2014 vyčleňuje finanční prostředky na jejich opravy.
Oprava místních komunikací-m2-3968;
1.500.000,00

20,00
300.000,00
01.05.2021 - 31.12.2021

22
00262790
Habartice
DT1
Opravy hřbitovní zdi
Narušené zdi hřbitova budou nejprve stabilizovány výdřevou, následně rozebrány,
znova postaveny, vše za pomoci jeřábu, na novém vylitém základu, zaspárovány a
zabetonovány. Po ukončení budou provedeny parkové úpravy.
opravy hřbitovní zdi-m-6;
350.000,00

30,00
105.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

23
00672009
Krásný Les
DT1
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Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

Rekonstrukce fasády Základní a mateřské školy v obci Krásný Les

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

24
00673463
Ždírec

Účel projektu

Parametry
projektu

Rekonstrukce fasády na ZŠ a MŠ Krásný Les
Rekonstrukce fasády-soubor-1;
2.500.000,00

12,00
300.000,00
01.01.2021 - 31.12.2021

DT1
Obnova herních prvků na dětském hřišti
Jedná se o obnovu herních prvků na dětském hřišti. Stávající herní prvky jsou již
dožilé a pro děti velmi nebezpečné.
závěsná houpačka-ks-1;
pružinová houpačka-ks-2;
herní sestava-ks-1;
překlápěcí houpačka-ks-1;
posilovací stroj-ks-2;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

300.000,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

25
00275611
Bozkov

Účel projektu

50,00
150.000,00
01.05.2021 - 31.12.2021

DT4
Bozkov - výměna a doplnění krytu komunikace
Obec Bozkov chce dosáhnout kvalitní dopravní infrastruktury v místech, kde je
značně poškozená, nebo z minulosti nedostatečná a nezbytně nutná
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Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

obrusná vrstva-1400-0;

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

26
00672050
Hlavice

Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované

680.000,00

44,12
300.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

DT1
Stavební úpravy sociálního zázemí ZŠ
Odstranění vyvstalých problémů s odpady v budově po provedené vestavbě MŠ
do 2.np budovy. Budou provedeny nové vnitřní rozvody vody a vnitřní kanalizace
v 1.np budovy, současně proběhne i výměna zařizovacích předmětů, keramických
dlažeb a obkladů.
rekonstrukce prostor-soubor-1;
800.000,00

50,00
400.000,00
01.04.2021 - 30.09.2022

27
00276171
Svojek
DT4
Tample - Dopravní infrastruktura pro výstavbu nových RD
Výstavba příjezdové komunikace k pozemkovým parcelám určeným k výstavbě
nových rodinných domů
Komunikace-m-185;
810.000,00
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náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

49,39
400.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

28
46744959
Jeřmanice
DT4
Oprava ulice Střední Jeřmanice
Oprava místní komunikace ulice Střední. Jedna z posledních dosus nezpevněných
komunikací v obci by měla dostat nový asfaltový povrch. Především v období
dešťů je komunikace blátivá a pro zde žijící občany velmi nekomfortní.
asfaltový povrch-m2-600;
577.000,00

29,99
173.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

29
00262544
Rádlo
DT1
Nová kmenová třída ZŠ Rádlo
Předmětem projektu je vybudování nové učebny v podkroví školy spočívající
mimo jiné v odtranění starého zateplení, instalace nového zateplení, úpravy stěn,
istalace střešních oken, podlahové krytiny, dlažby, výmalby atd. za účelem
navýšení kapacity
Vybudovaná nová kmenová třída-ks-1;
1.000.000,00

77

Výpis usnesení z 11. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 1. 6. 2021
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

30,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

30
00262366
Jenišovice

Účel projektu
Parametry
projektu

300.000,00
01.01.2021 - 30.09.2021

DT1
Oprava zdi hřbitova v Jenišovicích
Oprava části poškozené původní zdi hřbitova z 19 století poškozené během let
povětrnostními vlivy, je nutné doplnit poškozené okraje krycích pískovcových
desek a z části krycí desky vyměnit, opravit a vyspárovat kamenné zdivo, výměna
brány s brankou
hřbitovní zeď-bm-99;
brána s brankou-ks-1;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

910.000,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

31
00275930
Mříčná

Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

29,68
270.000,00
30.06.2021 - 30.09.2022

DT1
Oprava podlahy a vybavení sálu sokolovny Mříčná
Součástí sokolovny je velký sál, pódium a přísálí. Stará dřevená podlaha bude
nahrazena novou vrstvenou parketovou, opatřenou epoxidovým protiskluzovým
lakem.. Dále bude nakoupeno nové vybavení sálu - židle a stoly, závěsy a
provedena nová výmalba.
podlaha-m2-267;
vnitřní vybavení-soubor-1;
1.000.000,00
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Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

30,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu

32
00276278
Všeň

Parametry
projektu

300.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

DT1
Místo aktivního odpočinku v obci Všeň
Vybudování multifunkčního prostoru v centru obce
Teréní úpravy úpravy-soubor-1;
Zemní práce-soubor-1;
Herní prvky, mobiliář-soubor-1;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

1.010.000,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

33
46744941
Dlouhý Most

Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)

29,71
300.000,00
01.04.2021 - 31.12.2021

DT1
Rekonstrukce č.p.95 -1. NP přesunutí Obecního úřadu Dlouhý Most
Projekt řeší stávající nevhodné barierové umístění OÚ v prvním patře stávajícího
objektu. Špatný stavební stav stávající budovy.
podlahová plocha-m2-120;
1.100.000,00

27,28
300.000,00
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Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

01.04.2021 - 30.09.2022

34
00262358
Janov nad Nisou
DT1
Oprava fasády obecního úřadu v Janově nad Nisou
Oprava fasády na budově historické radnice Janov nad Nisou č.p. 520. Dojde k
opravě prasklin na fasádě, porušených ozdobných prvků, porušené dlažby na
balkonu a celkovému nátěru celé budovy včetně věže s hodinami.
Opravená fasáda radnice-počet-1;
1.100.000,00

27,28
300.000,00
01.05.2021 - 30.09.2022

35
00671878
Vlastibořice
DT4
Oprava a rozšíření veřejného osvětlení v obci Vlastibořice
Oprava stávajících svítidel veřejného osvětlení v obci Vlastibořice a rozšíření
veřejného osvětlení o 3 lampy. Oprava se týká výměny 29 lamp značky Vyrtych
Dingo za úsporné lampy značky LEDOS.
výměna starých lamp-ks-26;
nové lampy-ks-3;
198.776,00

30,00
59.633,00
01.06.2021 - 31.12.2021
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Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul

36
00671908
Svijany
DT1
Oprava hřbitovních cest
Oprava hřbitovních cestiček, které jsou ve špatním technickém stavu, kdy
jednotlivé betonové dlaždice a obrubníky jsou poškozené, nebo zničené.
běžný metr-m2-300;
550.000,00

30,00
165.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

37
00673455
Skalice u České Lípy
DT4
Dokončení místní komunikace pro rodinné domy
Dokončení místní komunikace vedoucí k rodinným domům v obci Skalice u České
Lípy
komunikace-m-327;
1.000.000,00

30,00
300.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

38
00831689
Svojkov
DT1
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Název
projektu
Účel projektu

Parametry
projektu

Oprava vnitřních prostor budovy v zámecké zahradě a dřevěná přístavba k budově
Obec chce v rámci projektu pokračovat v opravě budovy v zámecké zahradě, která
slouží jako občanská vybavenost pro obec Svojkov. Dojde k opravě části vnitřních
prostor, oprava omítek, podlahy a stropu. Dále dojde k realizaci převěné přístavby.
vnitřní dveře s obložkami-ks-2;
dřevěná přístavba-ks-1;
podlaha-m2-60;
strop-m2-60;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

1.000.000,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

39
00854662
Levínská Olešnice

Účel projektu

Parametry
projektu

30,00
300.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

DT1
Drobné stavební úpravy KD - pohostinství, čp. 73 Levínská Olešnice
Účelem projektu je modernizace zastaralého zařízení a vybavení v pohostinství v
kulturním domě v Levínské Olešnici.V pohostinství, které obec pronajímá, budou
stavbní práce probíhat převážně v kuchyni, tak aby prostory odpovídaly platné
legislativě.
dlažba keramická - kuchyň-m2-18;
nerezový nábytek - kuchyň-ks-9;
obklad keramický - kuchyň-m2-31;
těleso deskové ocelové-ks-8;
krbová kamna s výměníkem-ks-1;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

947.067,00

Poř. číslo
IČO

40
00276162

30,00
284.120,00
01.09.2021 - 01.09.2022
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Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel

Studenec
DT4
Oprava místní komunikace v obci Studenec
Záměrem projektu je zvýšení bezpečnosti občanů využívajících frekventovanou
místní komunikaci, která je v havarijním a nejhůře sjízdném stavu v obci. Dalším
výstupem je zkvalitnění dopravní obslužnosti, která je díky stavu cesty
nedostatečná.
vozovkové vrstvy ze štěrkodrti-m3-100;
1.000.000,00

30,00
300.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

41
00275778
Jablonec nad Jizerou
DT1
Bezbariérový přístup na městský úřad v Jablonci nad Jizerou
Vybudování bezbariérového přístupu na Městském úřadě v Jablonci nad Jizerou
pomocí vnější vertikální zdvižné plošiny. Účelem projektu je zpřístupnění MěÚ i
osobám s omezenou schopností pohybu. V současné době je MěÚ přístupný
pouze po schodišti.
zdvižná plošina-ks-1;
1.000.000,00

30,00
300.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

42
00263061
Osečná
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Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu

DT4
Oprava místní komunikace č. 7c, Osečná - ul. K Pramenům
Účelem projektu je oprava povrchu místní komunikace č. 7c ve městě Osečná - ul.
K Pramenům po výstavbě splaškové kanalizace.
Oprava místní komunikace č. 7c, ul. K Pramenům-m2-806;
1.315.375,27

22,81
300.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

43
00262617
Zásada
DT4
Oprava místních komunikací 2021
Oprava nevyhovujících asfaltových povrchů místních komunikací na p.p.č.348/19 a
p.p.č. 1665/1.
oprava povrchů místních komunikací-m2-1508;
1.000.000,00

30,00
300.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

44
00261009
Svor
DT4
Svor-veřejné osvětlení, rekonstrukce a rozšíření v ulici od čp.57 po čp.41
Svor-veřejné osvětlení, rekonstrukce a rozšíření v ulici od čp.57 po čp.41rekonstrukce veřejného osvětlení a uložení vrchního vedení do země. Pořízení
nových stožárů a svítidel.
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Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

Nové stožáry a lampy-ks-14;

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

45
00671975
Lažany

Účel projektu
Parametry
projektu

1.053.543,00

28,48
300.000,00
01.04.2021 - 30.09.2021

DT4
Rozšíření veřejného osvětlení v obci Lažany
Jedná se o rozšíření veřejného osvětlení podél stávající komunikace III/01016 v
obci Lažany. Výstupem řešení tohoto projektu je osazení nových osvětlovacích
bodů a uložení nového zemního kabelového vedení.
Osazení nových osvětlovacích bodů-ks-8;
Uložení nového zemního kabelového vedení-bm-396;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
ermín
realizace
projektu

500.000,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

46
43256201
Dalešice

Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované

50,00
250.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

DT1
Oprava střešního pláště na budově obecního úřadu
Výměna stávající střešní krytiny, která je vzhledem ke svému stáří ve špatném
stavu
oprava střešního pláště-m2-250;
539.000,00
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náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

49,99
269.400,00
01.04.2021 - 30.09.2022

47
00263265
Višňová
DT4
Oprava místních komunikací - obec Višňová
Oprava MK na p.p.č.1338, 1323/2, k.ú. Višňová u Frýd. a 1072, k.ú. Předlánce;
p.p.č. 1352 a 1353, k.ú.Višňová u Frýd. a p.p.č.1809 a 1957/4, k.ú.Andělka
úpravou krytu z drceného kameniva, zpevnění krajnic asfal.recyklátem a
povrchovou asfal.úpravou.
Oprava MK-m2-2185,25;
1.200.000,00

25,00
300.000,00
01.01.2021 - 30.09.2021

48
00275760
Chuchelna
DT1
Oprava hřbitovní zdi, pohřebiště Chuchelna
Stávající hřbitovní zeď kolem pohřebiště v Chuchelně se začala bortit a stavební
úřad nařídil její zajištění a opravu. Dle vypracované studiee je doporučena výměna
zdi za vzhledově shodnou stěnu. Provizorní oplocení je v tomto místě nedůstojné.
Oprava hřitovní zdi, pohřebiště Chuchelna-ks-1;
1.193.983,00
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Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

25,13

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

49
00276073
Rovensko pod Troskami

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)

50
00276081
Roztoky u Jilemnice

300.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

DT4
Oprava místní komunikace v Rovensku pod Troskami - Liščí Kotce
Účelem projektu je oprava jedné místní komunikace v Rovensku pod Troskami
oprava jedné místní komunikace-m2-1013;
1.100.000,00

27,28
300.000,00
01.06.2021 - 30.09.2022

DT4
Obnova pozemní komunikace na p.č. 2387 v Roztokách u Jilemnice
Zvýšení bezpečnosti a obnova stávající pozemní komunikace
Obnova pozemní komunikace-soubor-1;
3.000.000,00

10,00
300.000,00
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Termín
realizace
projektu

01.06.2021 - 31.08.2022

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

51
00524760
Provodín

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

52
00831395
Janův Důl

Účel projektu

Parametry
projektu

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)

DT1
Pořízení plynového kotle do budovy OÚ
DT 1 - obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
Výměna zdroje vytápění v budově OÚ-soubor/ks-1;
80.000,00

50,00
40.000,00
01.05.2021 - 30.09.2022

DT1
Oprava budovy obecního úřadu
Účelem projektu je výměna oken a dveří na budově OÚ. Dále dojde k opravě
parketové podlahy společenské místnosti a vybavení této místnosti novými stoly a
židlemi. Nakonec budou vyměněny elektrické přímotopy, osvětlení a
zabezpečovací systém.
Výměna oken-ks-27;
Výměna dveří-ks-3;
Výměna zabezpečovacího systému-ks-1;
Oprava parketové podlahy-m2-60;
Nákup stolů-ks-14;
nákup židlí-ks-60;
nákup elektrických přímotopů-ks-4;
nákup osvětlení-ks-15;
600.000,00

50,00
300.000,00
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Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu

01.05.2021 - 30.09.2022

53
00672041
Horní Řasnice
DT4
Parkovací plochy u KD a kostela, Horní Řasnice
Úprava parkovacích a odstavných ploch veřejného prostranství u KD a kostela,
montáž lamp veřejného osvětlení u KD.
Úprava parkovacích a odstavných ploch u KD a kostela-m2-413;
Montáž lamp veřejného osvětlení-ks-5;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

616.052,66

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

54
00276022
Příkrý

Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

50,00
308.026,33
01.05.2021 - 30.09.2022

DT1
Oprava zázemí klubovny pro multifunkční hřiště v Příkrém
Spočívá v opravě, k multifunkčnímu hřišti přilehlé, budovy klubovny a
víceúčelového funkčního zázemí, které bude sloužit z poloviny jako klubovna
mládeže a v případě nepřiznivého počasí jako zázemí pro posilovnu, stolní tenis
ad. indoorové sporty.
rekonstruovaná plocha-m2-110;
900.000,00

44,45
400.000,00
07.04.2021 - 31.12.2021
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Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu

55
00262757
Dolní Řasnice
DT4
Plochy a úprava veřejného prostranství, Dolní Řasnice
Úprava veřejného prostranství a montáž dvou lamp veřejného osvětlení, obec
Dolní Řasnice
montáž lamp-ks-2;
drenážní dlažba-m2-392;
živičný kryt-m2-248;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

624.812,13

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

56
00671941
Proseč pod Ještědem

Účel projektu
Parametry
projektu

48,02
300.000,00
01.05.2021 - 30.09.2022

DT4
Oprava propustku a místní komunikace v obci Proseč pod Ještědem
Záměrem je realizovat opravu propustku ev.č. P02, který je v havarijním stavu a
zároveň část místní komunikace 9c v obci Proseč pod Ještědem.
oprava propustku-ks-1;
oprava povrchu komunikace-m-8;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

600.000,00

Poř. číslo
IČO

57
00275603

50,00
300.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

90

Výpis usnesení z 11. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 1. 6. 2021
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

Bělá

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

58
00276006
Poniklá

Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

DT4
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Bělá
Komplexní rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Bělá.
Výměna svítidel VO-ks-65;
800.000,00

50,00
400.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

DT4
Oprava obecních cest v Poniklé
Údržba zpevněných komunikací v obci Poniklá pomocí vyspravení lokálních
prasklin a výtluků metodou PATCHMATIC včetně provedení vrstev kalového
zákrytu SLURRY SEAL za účelem prodloužení životnosti komunikací.
Celková délka opravovaných komunikací-m-1370;
834.865,00

35,94
300.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

59
00275590
Benešov u Semil
DT2
Revitalizace lipové aleje u hřbitova
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Účel projektu

Parametry
projektu

Účelem projektu je obnova historické lipové aleje u hřbitova s revitalizací
souvisejícího prostoru - přístupového chodníku na hřbitov a mobiliáře. Stávající
dřeviny jsou v havarijním stavu.
stromy - lípy - odstranění , sanace, výsadba-ks-7;
mobiliář-ks-3;
ošetření stávajících lip-ks-5;
obnova chodníku-m2-104;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

260.800,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

60
00672068
Heřmanice

Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu

60,00
156.480,00
27.04.2021 - 30.09.2022

DT1
Oprava podlahy v budově obecního úřadu - knihovna
Opravou podlahy a výměnou podlahové krytiny dojde ke zlepšení bezpečnosti a
komfortu návštěvníků místní lidové knihovny a spolků .
Oprava podlahy-m2-60;
138.250,00

70,00
96.775,00
01.07.2021 - 01.12.2021

61
00832332
Pulečný
DT1
Oprava a obnova fasády kulturního domu v obci Pulečný
Obnova a oprava stávající dožilé fasády kulturního domu je jednou z důležitých a
posledních etap obnovy vzhledu objektu v centru obce. Realizací obnovy a opravy
bude navázáno na již provedené stavební a údržbové práce z minulých let.
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Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

Oprava, obnova fasády-m2-495;

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

62
00262561
Skuhrov

Účel projektu
Parametry
projektu

950.000,00

30,00
285.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

DT4
Rozšíření a rekonstrukce VO v obci Skuhrov
Zajištění bezpečnosti silničního provozu na MK, ochrana soukromého majetku
trvale žijících obyvatel a bezpečný pohyb občanů v dotčených lokalitách v
intravilánu obce, kde VO nebylo v minulosti zatím dokončeno, nebo je již za hranicí
své životnosti.
Sloup VO-ks-4;
Svítidlo VO LED-ks-24;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

451.660,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

63
00262501
Pěnčín

Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované

30,00
135.498,00
01.01.2021 - 30.09.2022

DT2
Revitalizace návsi v Huti
Revitalizace návsi v Huti, která probíhá ve spolupráci s Libereckým krajem, který v
souběhu opravuje komunikaci III/28741
Revitalizace návsi v Huti-ks-1;
1010.000,00
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náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované

29,71
300.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

64
00263001
Mníšek
DT4
Oprava místní komuniakce Lesní - Fojtka
Oprava MK, kt. je v havarijním stavu, slouží jako přístupová pro trvale žijící
obyvatele. Oprava provedena krytem z asfaltového betonu.Komunikace bude
sloužit jako objízdná při rekonstrukci ul. A.F. Ressela.
oprava místní komunikace Lesní - Fojtka-m2-2500;
1.000.000,00

30,00
300.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

65
00276294
Vysoké nad Jizerou
DT4
Oprava veřejného osvětlení Vysoké nad Jizerou - v části Staré Vsi (střed)
Stavbou VO bude provedena rekonstrukce vedení a světelných bodů VO v
návaznosti na akci ČEZu v částí Staré Vsi, zahrnující výkopové práce, nový
rozvaděč, navěšení kabelu s využitím sloupů ČEZu, vztyčení dřevěných stožárů a
osazení trasy svítidly.
Nový rozvaděč-ks-1;
Kabel veřejného osvětlení-bm-500;
Podpěrné sloupy dřevěné-ks-6;
Osvětlovací body veřejného osvětlení-ks-5;
329.159,00
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náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

30,00
98.750,00
01.01.2021 - 31.12.2021

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

66
00262510
Plavy

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

67
00671932
Radimovice

Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

DT1
ZŠ Plavy - podlahy chodba a schodiště
Oprava podlah na chodbách a schodišti v Základní škole Plavy
oprava podlah-m2-136;
329.120,00

30,00
98.736,00
01.01.2021 - 30.09.2022

DT4
Oprava veřejného osvětlení Radimovice
Výměna části stávajících svítidel VO z důvodu jejich stáří a značné spotřeby el.
energie. Výměna poruchového vrchního drátového vedení za vrchní kabelové
vedení.
výměna svítidel VO-ks-63;
Výměna nadzemního drátového vedení za nadzemní kabelové vedení-m-200;
600.000,00

50,00
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Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

300.000,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu

68
00276049
Rakousy

Parametry
projektu

01.05.2021 - 01.12.2021

DT4
Oprava veřejného osvětlení v obci Rakousy
Nahrazení starého (až 70let) a doplnění osvětlení novými úspornými LED lampami
výměna sloupů VO-ks-3;
výměna lamp VO-ks-10;
nové sloupy VO-ks-3;
nové lampy VO-ks-5;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

550.000,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

69
00672017
Kobyly

Účel projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

50,00
275.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

DT1
Oprava budovy prodejny v Kobylech
Budova prodejny byla vybudována v roce 1965. Od této doby nebyla provedena
žádná oprava vzhledu budovy. Proto je nutná oprava vnější omítky, výměna oken
u skladu v zadní části budovy a výměna vstupní hlavní části - prosklené stěny a
vstupní dveře.
oprava vnější omítky - tenkovrstvá omítka s výstuží-m2-240;
oprava komínu-ks-1;
výměna oken 600x600 mm-ks-8;
proklená stěna, vstupní dveře-ks-1;
700.000,00

42,86
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Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

300.000,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

70
00262668
Bílá

Účel projektu

Parametry
projektu

01.01.2021 - 30.09.2022

DT4
Rekonstrukce VO Kohoutovice a Letařovice
Výměna stávajících sodíkových lamp VO za LED svítidla Kohoutovice a
Letařovice, výměna části drátěných rozvodů za kabel, doplnění sloupů a svítidel, v
Kohoutovicích výměna rozvaděče.
Lampa VO LED-ks-47;
Výměna rozvodů za kabel-m-520;
Rozvaděč VO Kohoutovice-ks-1;
Sloup VO-ks-2;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

391.000,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

71
00276138
Slaná

Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

50,00
195.500,00
01.03.2021 - 31.10.2021

DT1
Obložení stěn v kulturním domě
Dokončení obložení stěn v kulturním domě, výměna vstupních dveří do chodby
obecního úřadu a kulturního domu, které bylo započato v roce 2020.
obložení stěn, balkonu a audiokabiny-m2-72;
výměna dveří-ks-12;
500.000,00

50,00
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Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

250.000,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

72
00525707
Dubnice

Účel projektu
Parametry
projektu

01.01.2021 - 30.09.2022

DT1
Rekonstrukce střechy č.p. 10 Dubnice
Výměna stávající střešní krytiny, zateplení střechy a oprava atiky místní prodejny
na č.p. 10.
folie hydroizolační střešní mPVC tl. 1,5 mm-m2-300;
deska EPS 100 do plochých střech a podlah tl. 100 mm-m2-500;
D+M střešní ventilační komínek-ks-3;
střešní atikový plech rš 330 mm-m-50;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

680.000,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

73
00276251
Víchová nad Jizerou

Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)

29,42
200.000,00
01.06.2021 - 30.09.2022

DT1
Výměna povrchu hřiště u ZŠ Víchová nad Jizerou
Výměna již nevyhovujícího popraskaného umělohmotného povrchu hřiště
sloužícího žákům ZŠ Víchová nad Jizerou za nový, snižující riziko možného
zranění.
Plocha povrchu-m2-400;
431.100,00

49,87
215.000,00
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Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu

01.06.2021 - 30.09.2022

74
00524301
Kunratice u Cvikova
DT4
Rozšíření a rekonstrukce veřejného osvětlení, podél silnice p.p.č.3131/1, Kunratice
u Cvikova
Rekonstrukce veřejného osvětlení v jižní části obce, podél silnice p.p.č.3131/1
směr Lindava. Stávající osvětlovací soustava vrchního vedení není funkční a je
nutné ji demontovat. Nově navrženo 11ks svítidel LED 75W.
Svítidlo s LED modulem včetně výložníku-ks-11;
Kabelové vedení-m-500;
Podpěrný bod-ks-4;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

600.000,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

75
00672912
Pertoltice pod Ralskem

Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

50,00
300.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

DT4
Oprava místní komunikace ppč. 706/1 v Pertolticích pod Ralskem III. etapa a
místní komunikace ppč. 136/1 v Pertolticích pod Ralskem
Dokončení opravy degradovaného povrchu komunikace ppč. 706/1 z I. a II. etapy v
celé šíři, která byla rozdělena do etap. A pokračování v opravě degradovaného
povrchu komunikace v celé šíři na ppč. 136/1.
komunikace-ks-2;
649.774,72

46,17
300.000,00
12.04.2021 - 30.09.2022
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Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu

76
00481491
Zdislava
DT1
Výměna oken Kulturní dům č.p.41
Výměna nevyhovujících starých oken, z důvodu i uspoření energetických nákladů
na provoz kulturního domu.
okna-ks-19;
296.438,00

50,00
148.219,00
25.03.2021 - 30.06.2022

77
00263168
Rynoltice
DT1
Obnova dětského a sportovního hřiště v Jítravě
Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
plocha sportovního hřiště-m2-250;
obnova oplocení hřiště-m-66;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

600.000,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul

78
00672033
Chotyně

50,00
300.000,00
12.04.2021 - 30.09.2022

DT1
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Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu

Podřezávka a sanace zdiva, oprava fasády na budově Obecního úřadu Chotyně
Na budově obecního úřadu již chybí pouze oprava fasády, aby vše bylo hezké a v
pořádku. Bude provedena podřezávka a sanace zdiva.
obecní úřad-budova-1;
616.457,00

48,67
300.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

79
00275581
Benecko
DT1
Oprava hřbitovní zdi v Obci Benecko k.ú. Horní Štěpanice.
Oprava a stabilizace hřbitovní zdi u hřbitova v Obci Benecko k.ú. Horní Štěpanice,
který vlastní i provozuje Obec Benecko. Hřbitovní zeď je ve špatném stavu,
vypadávají kameny a velká část zdiva je zvětralá. Odkládání oprav by způsobilo
větší škody.
oprava zdi-m2-250;
580.000,00

50,00
290.000,00
01.06.2021 - 30.09.2022

80
00260789
Nový Oldřichov
DT1
Oprava autobusových zastávek
Účelem projektu je oprava staveb občanské vybavenosti. Bude se jednat o opravu
okapů, svodů, výmalba, oprava zámkové dlažby, oprava střech na čekárnách u
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Parametry
projektu

autobusových zastávek. Autobusové čekárny se stanou důstojným prostředím pro
občany.
žlaby-bm-60;
svody-bm-10;
výmalba-m2-750;

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

120.000,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

81
00262277
Albrechtice v Jizerských horách

Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

b)

50,00
60.000,00
30.04.2021 - 31.12.2021

DT1
Hřiště pro děti v obci Albrechtice v Jizerských horách
Projekt řeší pořízení a umístění herních prvků v prostoru sportovního areálu u
Kamenice, terénní úpravy a položení dopadové plochy EPDM. Součástí je i
pořízení a umístění košů na tříděné odpady.
herní prvky včetně dopadové plochy EPDM-ks-1;
550.000,00

54,55
300.000,00
01.05.2021 - 31.12.2021

5.225.029 Kč, níže uvedeným subjektům (dobrovolným svazkům obcí) do výše:

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

1
70946213
Mikroregion Frýdlantsko
DT6
Poradenství pro Frýdlantsko
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Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel
projektu

Projekt je zaměřen na poradenství v oblastech regionálního rozvoje s
meziobecním přesahem. Poskytováno bude také poradenství v oblasti
dotačních programů.
poradenství-osoby-3;
315.000,00

50,00

157.500,00
01.01.2021 - 30.09.2022

2
70694061
Jilemnicko - svazek obcí
DT6
Podpora poradenství v oblasti rozvoje venkova v roce 2021
Účelem projektu je zajistit náklady na dva odborné pracovníky DSO. Pracovníci
DSO spolupracují na společných projektech všech členských obcí nebo
poskytují poradenství jednotlivým členským obcím a vedou nezbytnou
administrativní agendu DSO.
zajištění práce dvou odborných pracovníků svazku-měsíc-10;
875.600,00

47,97

420.000,00
01.04.2021 - 28.02.2022

3
70801304
Mikroregion TÁBOR
DT7
Komunální technika pro MR TÁBOR
Nákup komunální techniky na údržbu veřejných prostranství.
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Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

komunální technika-ks-4;

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

4
69861285
Mikroregion Pojizeří

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

5
70908222
Mikroregion HRÁDECKO - CHRASTAVSKO

Účel
projektu
Parametry
projektu

1.102.978,00

50,00

551.489,00
01.01.2021 - 30.09.2022

DT7
Nákup komunální techniky pro MR POJIZEŘÍ
Nákup společné komunální techniky na údržbu veřejných prostranství a zeleně.
komunální technika-ks-12;
1.400.000,00

50,00

700.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

DT6
Poradenství pro Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko v roce 2021
Účelem je zajištění poradenských služeb pro obce s cílem zvýšit koordinaci
práce zástupců svazku v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice. Zároveň
mají zástupci obcí možnost využívat odborných informací souvisejících se
správou samosprávných celků.
Poradenské služby-ks-1;
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Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

144.000,00

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

6
70226342
Mikroregion JIZERA

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

7
70852871
Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko

Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

50,00

72.000,00
01.01.2021 - 31.12.2021

DT7
Komunální technika pro MIKROREGION JIZERA
Nákup společné komunální techniky na údržbu veřejných prostranství v
členských obcích mikroregionu.
komunální technika-ks-19;
1.983.180,00

50,00

991.590,00
01.01.2021 - 30.09.2022

DT6
Poradce pro Mikroregion Tanvaldsko
Účelem projektu je prohloubit a zefektivnit podmínky pro výkon veřejné správy a
podpořit absorpční schopnosti území v oblasti dotačních zdrojů v souladu s
tematicky zaměřenou místní rozvojovou strategií.
Poradce Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko-osoba-1;
343.000,00
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Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

69,98

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu

8
68955057
Svazek obcí Novoborska

Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na

240.000,00
01.01.2021 - 31.12.2021

DT6
Zajištění administrativy a poradenství v DSO Novoborska
Účelem projektu je zajištění aministrativních činností a poradenských služeb pro
členské obce na území Svazku obcí Novoborska, kam v současné době patří
19 obcí a měst. Poradenství se týká dotačního managementu a podpory
regionálního rozvoje.
Poradenství-soubor-1;
542.857,00

70,00

380.000,00
01.01.2021 - 30.09.2022

9
69155950
Mikroregion ČESKÝ RÁJ
DT7
Pořízení společné komunální techniky pro MIKROREGION ČESKÝ RÁJ
Pořízení techniky pro zajištění společných komunálních služeb a údržbu
veřejných prostranství.
komunální technika-ks-9;
1.344.900,00

50,00
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nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)

672.450,00
01.01.2021 - 30.09.2022

10
04674693
Mikroregion Mezi kopci
DT7
Pořízení komunální techniky pro Mikroregion Mezi kopci
Integrované projekty venkovských mikroregionů.
Mulčovací lišta za traktor-ks-2;
Zametač za traktor-ks-1;
Zahradní traktor-ks-1
Vozík za zahradní traktor-ks-1
680.000,00

50,00

340.000,00
16.04.2021 - 31.12.2021

11
70200734
Mikroregion Císařský kámen
DT7
Vybudování sběrných míst tříděného odpadu v Mikroregionu Císařský kámen
Cílem projektu je vybudování sběrných míst tříděného odpadu na území
členských obcí Mikroregionu.
sběrná místa-ks-7;
1.020.000,00

68,63
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Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

4)

poř.
č.

700.000,00
01.05.2021 - 30.09.2022

s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.1 Program obnovy venkova níže
uvedeným subjektům z důvodu nesouladu podané žádosti s podmínkami vyhlášenými
v programu:
Název
žadatele /
příjemce

82

Obec
Olešnice

83

Obec
Křižany

IČ

Název projektu
Důvod nesouladu

zaslání žádosti datovou
002759 Obnova hospodářské budovy schránkou po termínu pro
64 u čp.2 Olešnice
podání žádostí
nesplnění podmínky
maximální výše podpory
002629 Oprava komunikací Křižany
kraje ze způsobilých
43 2021
výdajů

5)

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu
2.1 Program obnovy venkova, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a shora uvedenými
příjemci.
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje:
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 151/21 a vzor smlouvy o poskytnutí dotace
z Dotačního fondu, programu 2.1 - Program obnovy venkova ke schválení,
2)

Termín: 22. 06. 2021
poskytnutí/neposkytnutí dotací výše uvedeným subjektům k rozhodnutí.
Termín: 22. 06. 2021

USNESENÍ č. 921/21/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o.
Rada kraje, v působnosti jediného společníka obchodní společnosti ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., IČ 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec -IV - Perštýn,
po projednání,
schvaluje
1) výroční zprávu společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., za hospodářský
rok 2020,
2)

účetní závěrku společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., za sledované
účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 (hospodářský rok 2020) ověřenou auditorem,
3) odměnu jednateli společnosti ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., dle důvodové
zprávy
rozhoduje
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o převodu zisku společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., ve výši
816.952,83 Kč jeho převedením na účet nerozděleného zisku
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova:
a) předložit výroční zprávu společnosti zastupitelstvu kraje jako písemnou informaci,
b)

Termín: 22. 06. 2021
zajistit doručení výpisu z usnesení rady kraje Ing. Petru Dobrovskému, jednateli společnosti
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., a dozorčí radě společnosti ARR – Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 922/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 170/21 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond,
rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu na podporu činností mateřských center
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 170/21, kterým se upravují specifické
ukazatele ve výdajové kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů v úhrnné výši 1.999.993 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a)
b)
2.

snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.7 - Program na podporu činností mateřských
center ve výši 1.999.993 Kč,
navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.7 - Program
na podporu činností mateřských center ve výši 1.999.993 Kč,

s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 7 – Program na podporu činností mateřských
center v úhrnné výši 1.999.993 Kč, níže uvedeným subjektům do výše:

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)

1
05425824
Asociace Comeniana z.s., Liberec V
Rodina v Centru
Podpora činností mateřských center v Libereckém kraji související s
provozováním základních činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřských center - měsíc - 12
276.000

29,76

82.131
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Termín
realizace
projektu

1.1.2021 - 31.12.2021

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

2

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

3

26626357
Centrum Mateřídouška, z.s., Hejnice
Rodičem se nikdo nenarodí
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského a rodinného centra - měsíc - 12
273.770

30

82.131
1.1.2021 - 31.12.2021

70155097
Centrum pro rodinu Náruč, z.ú., Turnov
Činnost Centra pro rodinu Náruč 2021
Podpora činnosti mateřského centra související s provozování základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
273.770

30

82.131
1.1.2021 - 31.12.2021
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Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

4

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

5

Poř.
číslo
IČO

6

02479273
Centrum volného času Moštárna o.p.s., Hejnice
Rodinné centrum Loďka
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 9
273.770

30

82.131
1.1.2021 - 31.12.2021

27050432
Jablíčko - centrum pro rodin, z.s., Jablonec nad Nisou
Rodina základ (do) života 2021
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
273.770

30

82.131
1.1.2021 - 31.12.2021

02864711
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Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

Jednota bratrská Vratislavice, Liberec 30

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

7

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

8

Rodinné centrum Mozaika
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
275.000

29,87

82.131
1.1.2021 - 31.12.2021

22836802
Klub malých Dubáčků, z.s., Dubá
Chceme být přátelským místem, kam se budete rádi se svými dětmi vracet 2021
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
273.770

30

82.131
1.1.2021 - 31.12.2021

22738657
Mateřské centrum Pumpkin z.s., Česká Lípa
Barbadosa
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Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

9

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu

10

60.120

30

18.036
1.1.2021 - 31.12.2021

26555832
RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK - RŮŽODOL, z.s., Liberec
RŮŽODOL FANDÍ RODINÁM
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 8
274.000

29,98

82.131
1.1.2021 - 31.12.2021

26533570
Rodinné centrum Maják, z. s., Tanvald
Maják pro rodinu 2021
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
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Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

274.000

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

11

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

12

29,98

82.131
1.1.2021 - 31.12.2021

22836730
Rodinný klub Motýlek, z.s., Hodkovice nad Mohelkou
Motýlek pro rodinu 2021
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činnosti mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
273.770

30

82.131
1.1.2021 - 31.12.2021

46745815
Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě, Chrastava
Rodinné centrum Domeček
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
275.000
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Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

29,87

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

13

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)

14

82.131
1.1.2021 - 31.12.2021

87440270
Česká Lípa
Dětská herna Kokino
Podpora činnosti mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 6
116.628

50

58.314
1.6.2021 - 31.12.2021

45599696
Oblastní charita Jilemnice, Jilemnice
Aktivity na podporu úplných a neúplných rodin s dětmi
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
155.502

50
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Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

77.751

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

15

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)

16

1.1.2021 - 31.12.2021

27004295
Rodina v centru, z.ú., Nový Bor
Preventivní aktivity na podporu rodiny
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 8
93.302

50

46.651
1.1.2021 - 31.12.2021

73635642
Sbor Jednoty bratrské v Semilech, Semily
Rodinné centrum Pohoda - fandíme rodině
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
180.704

43,03

77.751
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Termín
realizace
projektu

1.1.2021 - 31.12.2021

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

17

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

18

45598029
Sbor Jednoty bratrské v Turnově, Turnov
Deštník pro každou generaci
Podpora činnosti mateřského centra související s provozováním základních
činnosti mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
156.000

49,85

77.751
1.1.2021 - 31.12.2021

22881735
Semínko země,z.s., Semily
S dětmi k přírodě blíž 2021
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 11
156.000

49,85

77.751
1.1.2021 - 31.12.2021

117

Výpis usnesení z 11. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 1. 6. 2021
Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

19

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

20

Poř.
číslo
IČO

21

26545136
Síť pro rodinu, z.s., Praha 1
Síť pro rodinu v Libereckém kraji 2021
Podpora činnosti mateřských center v Libereckém kraji související s
provozováním základních činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřských center - měsíc - 12
121.292

50

60.646
1.1.2021 - 31.12.2021

27298132
studio beruška, s.r.o., Jablonec nad Nisou
Podpora činnosti studia
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
155.502

50

77.751
1.1.2021 - 31.12.2021

27051854
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Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

Centrum pro rodinu M.E.D., z.s., Semily

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

22

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

23

Hurá do M.E.D.u i v nelehkém roce
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
106.000

69,74

73.918
1.1.2021 - 31.12.2021

04339819
Lewandulka z. s., Liberec
Mateřské centrum Lewandulka - spolu
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
110.000

67,20

73.918
1.1.2021 - 31.12.2021

08751935
Mateřské centrum Korálek z.s., Hrádek nad Nisou
MC Korálek
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Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

24

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu

25

106.000

69,74

73.918
1.1.2021 - 31.12.2021

06274684
Monte spolek, Liberec-VI Rochlice
MC Plamínek
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
105.598

70

73.918
1.1.2021 - 31.12.2021

04885031
Rodinné centrum Andílek z.s., Železný Brod
Rodina pod křídly Andílka II.
Podpora činnosti mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
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Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

105.598

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

26

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

27

70

73.918
1.1.2021 - 31.12.2021

04307267
Rodinné centrum Klubíčko, z.s., Rychnov u Jablonce nad Nisou
Z pohádky do pohádky IV.
Podpora činnosti mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
33.265

70

23.285
1.1.2021 - 31.12.2021

07368119
Rodinné centrum Slůně - Česká Lípa, z.s., Česká Lípa
Rodina pospolu II
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
105.405
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Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

70

Poř.
číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu

28

3.

73.783
1.1.2021 - 31.12.2021

07792051
Oříšek - pro život s hudbou z.ú., Bílá
Oříšek pro život s hudbou
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
82.132

70

57.492
1.1.2021 - 31.12.2021

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu
2.7 - Program na podporu činností mateřských center, která bude uzavřena mezi Libereckým
krajem a shora uvedenými příjemci

a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje:
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č.170/21 a vzor smlouvy o poskytnutí dotace
z Dotačního fondu, programu 2.7 – Program na podporu činností mateřských center
ke schválení,
2.

Termín: 22. 06. 2021
poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům k rozhodnutí.
Termín: 22. 06. 2021

USNESENÍ č. 923/21/RK
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Dohoda o zajištění záchranného archeologického výzkumu při stavební akci „Silnice III/27246
Křižany po křižovatku s III/2784“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu Záchranný archeologický výzkum při stavební akci „Silnice
III/27246 Křižany po křižovatku s III/2784“, a to Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvková
organizace, IČO: 00083232, Masarykova 11, Liberec 1, za nabídkovou cenu 955.700 Kč,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 3, odst. 6 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku 1. odst. 5,
2. Dohodu o zajištění záchranného archeologického výzkumu při stavební akci „Silnice III/27246
Křižany po křižovatku s III/2784“ č. OLP/1211/2021 mezi Libereckým krajem a Severočeským
muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací, IČO: 00083232, se sídlem Masarykova 11,
Liberec 1
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu resort hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit dohodu
o zajištění záchranného archeologického průzkumu Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu,
2.

Termín: 09. 07. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 31. 07. 2021

USNESENÍ č. 924/21/RK
Rozpočtové opatření č. 177/21 - úprava kapitol 923 14 Spolufinancování EU a 923 02
Spolufinancování EU - Záchrana pokladů z depozitářů
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 177/21, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU
odboru investic a správy nemovitého majetku určené na projekt „Záchrana pokladů z depozitářů
Severočeského muzea v Liberci“ o částku 10.767.747,76 Kč a zároveň se o tuto částku navyšují
výdaje kapitoly 923 02 - Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
určené na stejný projekt
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 177/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 925/21/RK
Rozpočtové opatření č. 178/21 zapojení zálohy projektu KD III - NZÚ, úpravy v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu KD v LK III
Rada kraje po projednání
souhlasí
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1)

2)

se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III„
s registračním číslem registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009909, na základě kterého
bude Liberecký kraj čerpat finanční prostředky v rámci Operačního programu Životní prostředí
do výše 15.296.734,40 Kč,
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 178/21, kterým se:
a)

navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 13.706.626,50 Kč, a to z titulu přijaté
zálohy dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZÚ“ ve výši
13.706.626,50 Kč,
navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 - Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů o 13.706.626,50 Kč, a to v kapitole 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů na projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“ o částku 13.706.626,50 Kč, a to tak, že:

b)

I.

se snižují vybrané dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje
a evropských
projektů,
projekt
„Kotlíkové
dotace
v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 503.804,35 Kč,
na základě odstoupení čtyř příjemců od realizace projektu
a zbylých prostředků z vyúčtování již zrealizovaných tří
projektů,

II.

se zvyšuje nerozepsaná rezerva o částku 14.305,85 Kč
v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního
rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III,

III.

se zavádějí nové dílčí ukazatele pro příjemce projektu
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“ v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů ve výši 14.196.125 Kč,

schvaluje
změnu usnesení č. 332/21/RK ze dne 2. 3. 2021 v části „zdroj vytápění“ a „výše poskytnuté dotace“
u níže uvedeného příjemce zařazeného v zásobníku projektů takto:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2047
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100000,00 Kč
80 %
07.01.2021 - 07.07.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

rozhoduje
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o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši 13.981.125
Kč níže uvedeným žadatelům,
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1989
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
29.11.2020 - 29.05.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1990
Kondenzační kotel na zemní plyn
84375,00 Kč
75 %
29.11.2020 - 29.05.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1992
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
100000,00 Kč
80 %
29.11.2020 - 29.05.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1995
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
107500,00 Kč
80 %
30.11.2020 - 30.05.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1996
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
30.11.2020 - 30.05.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1997
Kondenzační kotel na zemní plyn
101250,00 Kč
75 %
01.12.2020 - 31.05.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

1998
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
02.12.2020 - 01.06.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1999
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
04.12.2020 - 03.06.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace

2000
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

80 %
04.12.2020 - 03.06.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2012
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
04.12.2020 - 03.06.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2013
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
04.12.2020 - 03.06.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2014
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
80 %
05.12.2020 - 04.06.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2015
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000,00 Kč
80 %
08.12.2020 - 07.06.2022

Adresa
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2016
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
09.12.2020 - 08.06.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2017
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
09.12.2020 - 08.06.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2018
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
79500,00 Kč
80 %
10.12.2020 - 09.06.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2020
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000,00 Kč
80 %
11.12.2020 - 10.06.2022
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2021
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000,00 Kč
80 %
12.12.2020 - 11.06.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2022
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500,00 Kč
80 %
12.12.2020 - 11.06.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2024
Kondenzační kotel na zemní plyn
52500,00 Kč
75 %
13.12.2020 - 12.06.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2026
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
14.12.2020 - 13.06.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

2028
Tepelné čerpadlo
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

127500,00 Kč
80 %
16.12.2020 - 15.06.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2030
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
17.12.2020 - 16.06.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2031
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
21.12.2020 - 20.06.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2033
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
25.12.2020 - 24.06.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa

2035
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
03.01.2021 - 03.07.2022
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2036
Kondenzační kotel na zemní plyn
90000,00 Kč
75 %
04.01.2021 - 04.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2037
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000,00 Kč
80 %
04.01.2021 - 04.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2038
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
04.01.2021 - 04.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2039
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
04.01.2021 - 04.07.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele

2040
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
06.01.2021 - 06.07.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2041
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
06.01.2021 - 06.07.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2042
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
06.01.2021 - 06.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2043
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
07.01.2021 - 07.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace

2044
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

80 %
07.01.2021 - 07.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2045
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
07.01.2021 - 07.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2046
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
07.01.2021 - 07.07.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2047
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100000,00 Kč
80 %
07.01.2021 - 07.07.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu

2048
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
08.01.2021 - 08.07.2022
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2049
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500,00 Kč
80 %
09.01.2021 - 09.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2050
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
10.01.2021 - 10.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2051
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
87500,00 Kč
80 %
11.01.2021 - 11.07.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti

2052
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
11.01.2021 - 11.07.2022
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Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2053
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
12.01.2021 - 12.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2054
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
13.01.2021 - 13.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2055
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500,00 Kč
80 %
13.01.2021 - 13.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2056
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
13.01.2021 - 13.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

2057
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

127500,00 Kč
80 %
13.01.2021 - 13.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2058
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
13.01.2021 - 13.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2059
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
14.01.2021 - 14.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2060
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
17.01.2021 - 17.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví

2061
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
18.01.2021 - 18.07.2022
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2062
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,00 Kč
75 %
18.01.2021 - 18.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2063
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
18.01.2021 - 18.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2064
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80%
18.01.2021 - 18.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2067
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80%
20.01.2021 - 20.07.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2068
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80%
20.01.2021 - 20.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2069
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80%
20.01.2021 - 20.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2070
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80%
20.01.2021 - 20.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2071
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80%
21.01.2021 - 21.07.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2072
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Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80%
21.01.2021 - 21.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2073
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80%
21.01.2021 - 21.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2074
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80%
22.01.2021 - 22.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2075
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80%
23.01.2021 - 23.07.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu

2076
Kondenzační kotel na zemní plyn
82500 Kč
75%
23.01.2021 - 23.07.2022
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2077
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
24.01.2021 - 24.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2078
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
25.01.2021 - 25.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2079
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
96000 Kč
80 %
25.01.2021 - 25.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2080
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
25.01.2021 - 25.07.2022
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2081
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
25.01.2021 - 25.07.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2082
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,000025 Kč
75 %
25.01.2021 - 25.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2083
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
26.01.2021 - 26.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2084
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
26.01.2021 - 26.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

2085
Tepelné čerpadlo
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

120000 Kč
80 %
26.01.2021 - 26.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2086
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
26.01.2021 - 26.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2087
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
26.01.2021 - 26.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2088
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,000025 Kč
75 %
27.01.2021 - 27.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2089
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
28.01.2021 - 28.07.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2090
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
28.01.2021 - 28.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2091
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
28.01.2021 - 28.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2092
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
29.01.2021 - 29.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2093
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
29.01.2021 - 29.07.2022

Registrační číslo žadatele

2095
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
31.01.2021 - 31.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2096
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
31.01.2021 - 31.07.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2097
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
31.01.2021 - 31.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2098
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80 %
31.01.2021 - 31.07.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

2099
Tepelné čerpadlo
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

120000 Kč
80 %
01.02.2021 - 01.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2101
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
01.02.2021 - 01.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2102
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
01.02.2021 - 01.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2103
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
02.02.2021 - 02.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví

2104
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
02.02.2021 - 02.08.2022
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2105
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
02.02.2021 - 02.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2106
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
02.02.2021 - 02.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2107
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
02.02.2021 - 02.08.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2108
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
02.02.2021 - 02.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele

2109
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Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
03.02.2021 - 03.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2110
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
03.02.2021 - 03.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2112
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
03.02.2021 - 03.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2113
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80 %
03.02.2021 - 03.08.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích

2114
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %

147

Výpis usnesení z 11. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 1. 6. 2021
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

03.02.2021 - 03.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2115
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
03.02.2021 - 03.08.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2116
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
03.02.2021 - 03.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2117
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
04.02.2021 - 04.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti

2119
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
04.02.2021 - 04.08.2022
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Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2120
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
04.02.2021 - 04.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2121
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
04.02.2021 - 04.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2123
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
04.02.2021 - 04.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2124
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
04.02.2021 - 04.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2125
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Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
06.02.2021 - 06.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2126
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
07.02.2021 - 07.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2127
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
07.02.2021 - 07.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2128
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
08.02.2021 - 08.08.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2129
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
08.02.2021 - 08.08.2022
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2130
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80 %
08.02.2021 - 08.08.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2131
Kondenzační kotel na zemní plyn
97500 Kč
75 %
08.02.2021 - 08.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2133
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
08.02.2021 - 08.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2134
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80 %
08.02.2021 - 08.08.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2135
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
08.02.2021 - 08.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2136
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
08.02.2021 - 08.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2137
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
08.02.2021 - 08.08.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2138
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
09.02.2021 - 09.08.2022

schvaluje
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vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
pro žadatele, kterým je přiznávána dotace,
souhlasí
s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02 - Spolufinancování EU,
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši 215.000 Kč níže uvedenému žadateli
do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2065
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80%
19.01.2021 - 19.07.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2066
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80%
19.01.2021 - 19.07.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje
k projednání žádosti o dotace, o jejichž poskytnutí rozhoduje zastupitelstvo kraje,
2.

Termín: 22. 06. 2021
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova, podepsat dle schváleného vzoru
smlouvy o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III.,

3.

Termín: 30. 09. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 178/21 jako
písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 06. 2021

USNESENÍ č. 926/21/RK
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Rozpočtové opatření č. 179/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
a změna rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 179/21, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole
923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZÚ“ v úhrnné výši 100.000 Kč, bez dopadu na celkový
objem kapitoly, a to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ“ v úhrnné výši 11.226,40 Kč, na základě změny projektu a zbylých prostředků
z vyúčtování již zrealizovaného projektu,
2) snížením nerozepsaných rezerv o částku 88.773,60 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III - NZÚ“,
3)

zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III - NZÚ“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů ve výši 100.000 Kč,

rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši 100.000 Kč
níže uvedenému žadateli do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2139
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
09.02.2021 - 09.08.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

schvaluje
1) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3870/20, o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III - NZÚ, uzavřené mezi
a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna nového otopného zařízení, změna procentního podílu dotace z 80 %
na 75 % a změna maximální výše dotace z 107.500 Kč na 102.500 Kč,
2) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ pro žadatele, kterému je přiznávána dotace
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova, podepsat dle schváleného vzoru
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smlouvu o poskytnutí dotace a dodatek smlouvy z programu Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III - NZÚ,
2.

Termín: 30. 06. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 179/21 jako
písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 06. 2021

USNESENÍ č. 927/21/RK
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace „ Silnice II/292 Benešov u Semil
- křižovatka s I/14, 1. etapa“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Registrací akce a rozhodnutím o poskytnutí dotace k projektu „Silnice II/292 Benešov u Semil
- křižovatka s I/14, 1. etapa“ vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské
náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ: 66002222, na základě kterého bude Liberecký kraj čerpat dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu do výše 236.083.119,64 Kč
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu v souladu s Rozhodnutím
k projektu.
Termín: 31. 12. 2028
USNESENÍ č. 928/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům „Domov Raspenava, p. o. - výstavba nových
prostor“ a „Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o. – lokalita Jestřebí“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace k projektu „Domov Raspenava, p. o.
- výstavba nových prostor“, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0009130,
vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15
Praha 1, IČ 66002222, na základě kterého bude Liberecký kraj čerpat dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu do výše 53 989 565,59 Kč,
2)

s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr,
p. o. - lokalita Jestřebí“ vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské
náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, na základě kterého dochází k aktualizaci
finančního plánu
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit dodržení podmínek v souladu s
Rozhodnutími o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 12. 2028
USNESENÍ č. 929/21/RK
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Zpráva o ukončení realizace projektů „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p. o. - lokalita
Sosnová“ a „Transformace - Domov Sluneční dvůr - lokalita Lada“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) informace o realizaci projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p. o. - lokalita Sosnová“,
b) informace o realizaci projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p. o. - lokalita Lada“
a ukládá
1) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zprávu o ukončení
realizace projektů „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p. o. - lokalita Sosnová“
a „Transformace - Domov Sluneční dvůr - lokalita Lada“ jako písemnou informaci
zastupitelstvu kraje,
2)

Termín: 26. 06. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit dodržení
podmínek udržitelnosti projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p. o. - lokalita
Sosnová“ a „Transformace - Domov Sluneční dvůr - lokalita Lada“ vyplývajících z podmínek
rozhodnutí o poskytnutí dotace k danému projektu.
Termín: 20. 04. 2026

USNESENÍ č. 930/21/RK
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících – vlak „Mácháč“ 2021 - dopravce
Die Länderbahn GmbH DLB
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě k zabezpečení
stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje č. OLP/1502/2021, uzavíranou mezi
Libereckým krajem a společností Die Länderbahn GmbH DLB, organizační složka (odštěpný závod
zahraniční právnické osoby), IČ: 29018889, se sídlem Hrádek nad Nisou, Oldřichovská 696, PSČ
463 34, přímým zadáním dle § 18 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
a o změně dalších zákonů, pro období letní sezóny 2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy zajistit podepsání
smlouvy č. OLP/1502/2021.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 931/21/RK
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – statutární město
Liberec, statutární město Jablonec nad Nisou - cyklobus
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období
od 29. května 2021 do 28. září 2021 č. OLP/1485/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a statutárním městem Liberec, IČ: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
1, na základě které přispěje statutární město Liberec v roce 2021 na zajištění dopravní
obslužnosti nadstandardním rozsahem částkou ve výši 50.000 Kč,
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2.

Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období
od 29. května 2021 do 28. září 2021 č. OLP/1486/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a statutárním městem Jablonec nad Nisou, IČ: 00262340, se sídlem Mírové náměstí 3100/19,
466 01 Jablonec nad Nisou, na základě které přispěje statutární město Jablonec nad Nisou v roce
2021 na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním rozsahem částkou ve výši 155.000 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podepsání
smlouvy č. OLP/1485/2021 a č. OLP/1486/2021.
Termín: 31. 07. 2021
USNESENÍ č. 932/21/RK
Autobusy LK, s.r.o. – zvýšení kapitálové účasti ve společnosti ČSAD Liberec, a.s.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o přednostním právu k úpisu akcií ČSAD Liberec, a.s., se sídlem České mládeže 594/33,
460 06 Liberec VI, IČ 250 45 504,
pověřuje
jednatele společnosti, Ing. Jiřího Zdražila, aby jménem akcionáře Autobusy LK, s.r.o., provedl úpis
akcií společnosti ČSAD Liberec, a.s. zápisem do listiny upisovatelů a splatil emisní kurs upsaných
akcií s využitím přednostního práva v plné výši do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne upsání akcií
s využitím přednostního práva a následně pro druhé kolo po ve lhůtě určené smlouvou;
a to na bankovní účet Společnosti č. ú. 281104905/0300, vedený u Československá obchodní banka,
a. s., pobočka Liberec,
rozhoduje
o peněžitém vkladu akcionáře Autobusy LK, s.r.o., do společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem
České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI, IČ 250 45 504, formou úpisu nových akcií v rámci
navýšení základního kapitálu společnosti, přičemž se připouští úpis ve více kolech s tím,
že akcionář Autobusy LK, s.r.o. může upsat nejvýše 539 108 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě
100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) v návaznosti na využití přednostního práva
na upsání ostatními akcionáři,
schvaluje
smlouvu o úpisu akcií mezi společností Autobusy LK, s.r.o. a společností ČSAD Liberec, a.s.,
se sídlem České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI, IČ 250 45 504, jejímž předmětem je úpis nových
akcií společnosti ČSAD Liberec, a.s. v rámci navýšení základního kapitálu
a ukládá
jednateli společnosti, Ing. Jiřímu Zdražilovi, podepsat schválenou smlouvu, upsat akcie v zákonném
termínu dle zákona o obchodních korporacích, a učinit kroky k navýšení základního kapitálu
společnosti.
Termín: 15. 07. 2021
USNESENÍ č. 933/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2784 Výpřež – Horní Hanychov“ - dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/28/2020 „Silnice III/2784 Výpřež – Horní
Hanychov“ uzavíraný v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností EUROVIA CS, a. s.,
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se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, jehož předmětem jsou
vícepráce ve výši 2.665.967,50 Kč bez DPH, tj. 3.225.820,68 Kč včetně DPH, a méněpráce ve výši
4.524.612 Kč bez DPH, tj. 5.474.780,52 Kč včetně DPH, čímž dojde k ponížení celkové ceny
o částku 1.858.644,50 Kč bez DPH, tj. 2.248.959,85 Kč včetně DPH, na celkovou částku
66.557.961,86 Kč bez DPH, tj. 80.535.133,05 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 934/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/26837 a III/26836 Svojkov – Lindava“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2141/2020 uzavíraný v souladu § 222 odst. 6
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi Libereckým krajem
a společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice,
IČO: 60838744, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 694.658,41 Kč bez DPH, tj. 840.536,68 Kč
včetně DPH, čímž dojde ke zvýšení celkové ceny na částku 13.680.314,77 Kč bez DPH, tj.
16.553.180,87 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 935/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2877 Jeřmanice, ul. Liščí“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2877 Jeřmanice, ul. Liščí“ v souladu s ustanovením
§ 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a
to účastníka EUROVIA CS, a. s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO:
45274924, za nabídkovou cenu 5.151.500 Kč bez DPH, tj. 6.233.315 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/1129/2021 mezi Libereckým krajem a společností EUROVIA
CS, a. s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 936/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/289 Bořkov“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2042/2020 uzavíraný v souladu § 222 odst. 6
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi Libereckým krajem
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a společností M-SILNICE a. s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,
IČO: 42196868, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 281.511,38 Kč bez DPH, tj. 340.628,77 Kč
včetně DPH, čímž dojde ke zvýšení celkové ceny na částku 1.966.312,13 Kč bez DPH, tj.
2.379.237,68 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 937/21/RK
Žádost o prominutí nájemného za předzahrádku v k. ú. Chrastava I.
Rada kraje po projednání
souhlasí
s prominutím nájemného za předzahrádku na části p. p. č. 1391/10 o výměře 42 m2,
v k. ú. Chrastava I. pro Romana Zapletalíka, IČO: 61553913, místo podnikání náměstí 1. máje 45,
463 31 Chrastava, na základě smlouvy o nájmu č. 2021018/O ve výši 28.770 Kč plus DPH, za období
od 17. 5. 2021 do 30. 9. 2021 a stanoví úplatu ve výši 0 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat Romana
Zapletalíka a ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace o přijatém
usnesení.
Termín: 15. 06. 2021
USNESENÍ č. 938/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 174/21 - úpravy v kapitole 926 06 – Dotační fond,
oblast podpory doprava, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 a 6.3
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 174/21, kterým se v kapitole 926 06
– Dotační fond, odbor silničního hospodářství:
a) snižují výdaje v celkové výši 9.561.961,18 Kč, a to u:
- nespecifikované rezervy „Podpora rozvoje cyklistické dopravy“ ve výši 7.018.166,18 Kč,
- nespecifikované rezervy „Podpora projektové činnosti“ ve výši 2.543.795 Kč,
b) navyšují výdaje v celkové výši 9.561.961,18 Kč, a to u akce:
- Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek ul. 5. května - silnice I/14 ve výši 1.718.722 Kč,
- Dubnice - smíšená stezka pro pěší a cyklisty ve výši 550.000 Kč,
- Stezka pro chodce a cyklisty - Sever (k průmyslové zóně) ve výši 2.000.000 Kč,
- Cyklostezka Bažina - přeložení části Pašerácké stezky ve výši 1.625.596,39 Kč,
- Nová cyklostezka ke hřbitovu - I/13 Rynoltice, průtah ve výši 1.123.847,79 Kč,
- Cyklostezka Liberec - Hodkovice n. M. - úsek Jeřmanice ve výši 385.000 Kč,
- PD - stezka pro chodce a cyklisty, centrum - Písečáky ve výši 300.000 Kč,
- Lávka přes silnici I/13 a navazující cyklostezka ve výši 490.000 Kč,
- Stezka pro chodce a cyklisty, přestavba propustku u arény ve výši 700.000 Kč,
- Cyklostezka - propojení areálu Hraběnka a koupaliště ve výši 368.795 Kč,
- PD - cyklomagistrála Ploučnice, Noviny p./R. - Srní Potok ve výši 300.000 Kč,
2.

s poskytnutím dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory Doprava:
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a)

PROGRAM 6.1 ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY – Podpora výstavby
a rekonstrukce pozemních komunikací pro cyklodopravu, cyklostezek, cyklostezek
se smíšeným provozem, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty a terénních cyklistických
stezek Libereckého kraje v úhrnném objemu 7.018.166,18 Kč níže uvedeným žadatelům
o dotaci na projekty do výše
1.
00262340

Poř. Číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu

Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 466 01
Jablonec nad Nisou

Účel projektu

převedení cyklistické dopravy mimo hlavní dopravní tepnu v ul. Podhorská,
realizací projektu v úseku ul.5.května – silnice I/14 , stavba je součástí
cyklotrasy ODRA-NISA

Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu
Účel projektu
Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka

Cyklotrasa Odra – Nisa - úsek ul. 5. května – silnice I/14

délka úseku cyklotrasy
km
2,95

3.437.544

50
1.718.722
investice
12.7.2021 – 30.6.2022

4.
00525707
Obec Dubnice, Dubnice 240, 471 26 Dubnice
Dubnice - smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Smíšená stezka pro pěší a cyklisty v délce 866 m. Žádost o spolufinancování
projektu podaného do SFDI.
smíšená stezka pro pěší a cyklisty
zábradlí silniční
záhonové obruby (z hlediska bezpečnosti)
potrubí drenážní
m
m
m
m
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Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu
Účel projektu
Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu

866
675
1414
782
800.000

68,75
550.000
investice
1.8.2021 – 1.11.2022

5.
00263125
Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice
Stezka pro chodce a cyklisty - Sever (k průmyslové zóně)
cyklostezka podél místní komunikace zatížené těžkou nákladní dopravou do
průmyslové zóny Příšovice - Sever
plocha cyklostezky
m2
584

4.033.801

49,58
2.000.000
investice
1.1.2021 – 31.12.2022

6.
00263265
Obec Višňová, Višňová 184, 464 01 Frýdlant
Cyklostezka Bažina - přeložení části Pašerácké stezky - Višňová
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Účel projektu
Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu
Účel projektu
Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

b)

stavební rekonstrukce místní komunikace na cyklostezku v délce 467,9 m,
přeložení ze silnice III. třídy
cyklostezka
m
467,9

3.317.543,66

49
1.625.596,39
investice
1.1.2021 – 30.12.2023

7.
00263168
Obec Rynoltice, Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice
Nová stezka ke hřbitovu (cyklostezka) - I/13 Rynoltice, průtah
realizace cyklostezky v obci Rynoltice, součást cyklostezky svaté Zdislavy
stezka pro chodce a cyklisty
TDI,BOZP, autorský dozor a nezávislé zkoušky a měření investora
m
ks
366
1
1.605.496,84

70
1.123.847,79
investice
1.1.2021 – 30.12.2023

PROGRAM 6.3 PODPORA PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY - Podpora projektové přípravy
výstavby a rekonstrukce pozemních komunikací pro cyklodopravu, cyklostezek,
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cyklostezek se smíšeným provozem, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty a terénních
cyklistických stezek Libereckého kraje v úhrnném objemu 2.543.795 Kč níže uvedeným
žadatelům o dotaci na projekty do výše:
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu
Účel projektu

Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu
Účel projektu
Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka
Hodnota
parametru

1.
46744959
Obec Jeřmanice, Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice
Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M. (Turnov) úsek Jeřmanice
Projektová příprava výstavby komunikace pro cyklodopravu Libereckého
kraje: cyklostezka podél silnice III/27814, která umožní bezpečné vedení
cyklotrasy navazující na cyklostezku Odra - Nisa a Nová Hřebenovka (cyklo) zpracování projektové přípravy PD DSP/PDPS, včetně inženýrské činnosti
Projektová příprava PD DSP / PDPS - projektová dokumentace a inženýrská
činnost ve fázi pro stavební povolení, pro zadání veřejné zakázky a pro
realizaci stavby včetně souvisejících činností (geodet. práce, průzkumy, spr.
poplatky v rámci IČ). Součástí bude Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr a kontrolní rozpočet
ks
1
550.000

70
385.000
investice
1.1.2021 – 30.12.2023

2.
00263125
Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice
Zpracování dokumentace pro společné řízení trasy spojující centrum obce
s rekreační oblasti Písečáky
zpracování projektové dokumentace pro společné řízení na výstavbu smíšené
stezky pro pěší a cyklisty spojující centrum obce s rekreační oblastí Písečáků
Dokumentace pro společné řízení
ks
1

163

Výpis usnesení z 11. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 1. 6. 2021
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu
Účel projektu
Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu
Účel projektu

587.078,50

51,1
300.000
investice
1.1.2021 – 30.12.2024

3.
00524301
Obec Kunratice u Cvikova, Kunratice u Cvikova 145, 471 55 Kunratice u
Cvikova
Lávka přes silnici I/13 a navazující cyklostezka, obec Kunratice u Cvikova
zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů při křížení silnice I/13 zpracováním
dokumentace pro územní řízení a inženýrská činnost, včetně geodetického
zaměření a průzkumů
dokumentace pro územní řízení a inženýrská činnost, včetně geodetického
zaměření a průzkumů
ks
1
700.000

70
490.000
investice
1.1.2021 – 30.12.2024

4.
00262978
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
Stezka pro chodce a cyklisty, stavební akce: Přestavba propustku v km
159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod
přestavba propustku pod železniční tratí na podchod průjezdný na kole a
bezbariérové připojení podchodu, napojení na Arénu.
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Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu
Účel projektu
Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo

Projektová dokumentace DÚSP
projektová dokumentace PDPS
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolní
rozpočet
ks
ks
ks
1
1
1
1.000.000

70
700.000
investice
1.1.2021 – 30.12.2023

5.
00275808
Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Jilemnice - dopravní propojení Všesportovního a volnočasového areálu
Hraběnka a městského koupaliště cyklostezkou.
projektová dokumentace pro výstavbu komunikace pro cyklodopravu na území
města Jilemnice, v úseku Všesportovní areál Hraběnka a biotopové koupaliště
projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení
ks
1
526.850

70
368.795
investice
1.3.2021 – 31.12.2022

6.
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IČO
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu
Účel projektu
Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

3.

70809721
Mikroregion Podralsko, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
Projektová příprava cyklomagistrály Ploučnice v úseku Noviny pod
Ralskem - Srní Potok
zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby, včetně
inženýrské činnost v úseku Noviny pod Ralskem - Srní Potok.
projektová dokumentace pro společné povolení
geodetické zaměření
inženýrská činnost
ks
ks
ks
1
1
1
430.000

69,77
300.000
investice
1.8.2021 – 30.11.2023

s neposkytnutím dotace následujícím subjektům kvůli vyřazení jejich žádostí z hodnocení
programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy z důvodu administrativního nesouladu podaných
žádostí s podmínkami Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci:
2.
00262978

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu

Statutární město Liberec - Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou,
Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30

Účel projektu

stavební práce v opravě povrchu komunikace v ulici Za mlýnem, která je
součástí Cyklotrasy Odra Nisa. Stavební práce nevyžadují stavební povolení

Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

Cyklostezka Vratislavice - ul. Za Mlýnem

stavba
m
420

2.958.927,50
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Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Důvod
administrativn
ího nesouladu

Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu
Účel projektu
Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Důvod
administrativn
ího nesouladu

4.

47,31
1.400.000
investice
9.4.2021 – 31.12.2021
Žadatel nesplnil podmínku vyhlášení v položce způsobilé výdaje. Žadatel
požaduje dotaci na rekonstrukci pozemní komunikace pro cyklodopravu, která
nepodléhá vydání stavebního povolení, či ohlášení stavby dle zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebního řádu, což je v rozporu se
stanovenými podmínkami programu.
3.
00672912
Obec Pertoltice pod Ralskem, č. p. 165, 471 24 Pertoltice pod Ralskem
Rekonstrukce pozemních komunikací pro cyklodopravu - Trasa pro pěší a
cyklisty na MK Pertoltice I. na p. p. č. 314/1 v Pertolticích po Ralskem a
část Stezky pro pěší a cyklisty
trasa pro pěší a cyklisty s propojením trasy od Mimoně až k napojení části
Velký Grunov, mimo silnici III/2708
rekonstrukce cyklostezky
m2
1752
1.095347,66

70
766.743,36
neinvestice
12.4.2021 – 30.9.2022
Žadatel nesplnil podmínku vyhlášení v položce způsobilé výdaje. Žadatel
požaduje dotaci na rekonstrukci pozemní komunikace pro cyklodopravu, která
nepodléhá vydání stavebního povolení, či ohlášení stavby dle zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebního řádu, což je v rozporu se
stanovenými podmínkami programu.

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje:
a) v rámci programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy, která bude uzavírána mezi Libereckým
krajem a výše uvedenými podpořenými žadateli z daného programu,
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b)

v rámci programu 6.3 Podpora projektové přípravy, která bude uzavírána
mezi Libereckým krajem a výše uvedenými podpořenými žadateli z daného programu
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit změnu
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 174/21 a poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci
dotačního fondu Libereckého kraje, vzory smluv o poskytnutí dotace z dotačního fondu, k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 939/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Projektová příprava záměru cyklostezka podél
silnice I/13 (E442), úsek Kunratice u Cvikova – Jablonné v Podještědí“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Projektová příprava záměru Cyklostezka
podél silnice I/13 (E442) Kunratice u Cvikova - Jablonné v Podještědí“ ve zjednodušeném
podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
náhradník: Ing. Dan Ramzer náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
náhradník: Ing. Milan Holeček, silniční technik,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Jiří Rutkovský, externí dopravní specialista,
náhradník: Bc. Michal Iwanejko, starosta Kunratice u Cvikova,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace,
2. závazný návrh smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1053/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
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Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 940/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Nový Bor, Lučany
n. N., Rynoltice, Český Dub a Fojtka“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Nový Bor, Lučany n. N., Rynoltice, Český Dub
a Fojtka“, v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I. – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka INVESTING CZ spol. s r.o.,
se sídlem Štefánikovo nám. 780, 460 01 Liberec, IČO: 25036751, za nabídkovou cenu 243.000 Kč
bez DPH, tj. 294.030 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/1205/2021
mezi Libereckým krajem a společností INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780,
460 01 Liberec, IČO: 25036751
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 941/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2907 Fojtka“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2907 Fojtka“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka EUROVIA CS, a. s.,
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, za nabídkovou cenu
13.333.000 Kč bez DPH, tj. 16.132.930 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1161/2021 mezi Libereckým krajem a společností EUROVIA
CS, a. s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 942/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice III/2907 Fojtka“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS – Silnice III/2907 Fojtka“ v rámci dynamického
nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro dopravní stavby I. – DNS“,
dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka WINVEST WŰNSCH s.r.o., se sídlem Ruprechtická 387/49, Liberec I-Staré Město,
IČO: 04384431, za nabídkovou cenu 148.000 Kč bez DPH, tj. 179.080 Kč včetně DPH,
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schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/1207/2021 mezi Libereckým
krajem a společností W-INVEST WŰNSCH s.r.o., se sídlem Ruprechtická 387/49, Liberec I-Staré
Město, IČO: 04384431
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 07. 2021
USNESENÍ č. 943/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Nový Bor, Lučany
n. N., Rynoltice, Český Dub“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668/13a,
500 02 Hradec Králové, IČO: 27466868, v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 a § 48 odst. 2
písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – po uplynutí
lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, zadavatel může vyloučit účastníka
zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem
zadávacího řízení neodpovídají skutečnosti, mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo
na naplnění kritérií hodnocení (účastník změnil celkovou nabídkovou cenu),
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Nový Bor, Lučany n. N., Rynoltice, Český Dub“
v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka
pro dopravní stavby I. – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, a to účastníka Contract management, a.s., se sídlem Pujmanové
1753/10a, 140 00 Praha 4, IČO: 05306035, za nabídkovou cenu 472.300 Kč bez DPH,
tj. 571.483 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/409/2021 mezi Libereckým
krajem a společností Contract management, a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4,
IČO: 05306035
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 944/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice III/2877
Jeřmanice, ul. Liščí“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Silnice III/2877 Jeřmanice, ul. Liščí“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci pro dopravní stavby I. – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, a to účastníka INVESTING CZ, spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo
nám. 780/5, 460 01 Liberec 1, IČO 25036751, za nabídkovou cenu 42.000 Kč bez DPH,
tj. 50.820 Kč vč. DPH,
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schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/1142/2021
mezi Libereckým krajem a společností INVESTING CZ, spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám.
780/5, 460 01 Liberec 1, IČO 25036751
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 945/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice III/2877
Jeřmanice, ul. Liščí“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Silnice III/2877 Jeřmanice, ul. Liščí“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro dopravní
stavby I. – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a to účastníka INVESTING CZ, spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780/5,
460 01 Liberec 1, IČO 25036751, za nabídkovou cenu 139.000 Kč bez DPH, tj. 168.190 Kč včetně
DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/1141/2021 mezi Libereckým
krajem a společností INVESTING CZ, spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec
1, IČO 25036751
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 946/21/RK
Výroční zpráva za rok 2020 Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Výroční zprávu za rok 2020 Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit
zastupitelstvu kraje Výroční zprávu za rok 2020 Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace, jako písemnou informaci.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 947/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka
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EUROVIA CS, a. s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924,
za nabídkovou cenu 9.686.000 Kč bez DPH, tj. 11.720.060 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/699/2021 mezi Libereckým krajem a společností EUROVIA
CS, a. s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 948/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI – Most ev. č. 28621-1 Víchová
nad Jizerou“
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení č. 781/21/RK ze dne 4. 5. 2021 o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Most
ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou,
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka Ing. Jana Chrena, se sídlem Topol 12, 537 01 Chrudim, IČO: 00978493,
v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění – pro nesplnění zadávacích podmínek (účastník nedoložil pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti s pojistným plněním v požadované
výši min. 10.000.000 Kč),
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“,
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, a to účastníka REALSTAV MB spol. s.r.o., se sídlem Klaudiánova 124, 293 01
Mladá Boleslav, IČO: 25685210, za nabídkovou cenu 172.800 Kč bez DPH, tj. 209.088 Kč
včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/733/2021 mezi Libereckým
krajem a společností REALSTAV MB spol. s.r.o., se sídlem Klaudiánova 124, 293 01 Mladá
Boleslav, IČO: 256 85 210
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 949/21/RK
Plnění schváleného podnikatelského plánu 10/2020-04/2021 společnosti Silnice LK a.s.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění schváleného podnikatelského plánu společnosti Silnice LK a.s., za období 10/2020
- 04/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu doprav, informovat o přijatém
usnesení předsedu představenstva společnosti Silnice LK a.s.
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Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 950/21/RK
Dodatek č. 3 ke smlouvě č. OLP/3941/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko, IČ 70946213, ze dne 19. 5. 2021, ve věci
prodloužení termínu ukončení realizace projektu „DUR Heřmanička“, z důvodu neschválení změny
č. 2 Územního plánu Frýdlant,
souhlasí
1) se změnou termínu ukončení realizace projektu „DUR Heřmanička“ ze dne 30. 6. 2021 na 30. 6.
2022 a se změnou termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 8. 2021
na 19. 8. 2022, z důvodu neschválení změny č. 2 Územního plánu Frýdlant,
2) se zněním dodatku č. 3 ke smlouvě OLP/3941/2018, kterým se mění termín ukončení realizace
projektu „DUR Heřmanička“ ze dne 30. 6. 2021 na 30. 6. 2022 a se změnou termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 8. 2021 na 19. 8. 2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit materiál
- dodatek č. 3 smlouvy č. OLP/3941/2018 o poskytnutí účelové dotace z dotačního fondu Libereckého
kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro dobrovolný svazek obcí Mikroregion
Frýdlantsko, na projekt „DUR Heřmanička“, ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 951/21/RK
Souhlas se zapůjčením sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Liberec, příspěvkové
organizace na zahraniční výstavu
Rada kraje po projednání
souhlasí
s výpůjčkou pěti uměleckých děl ze sbírky Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace,
se sídlem Masarykova 723/14, 460 01 Liberec, IČ 00083267, na výstavu „New Realisms: Modern
Realist Approaches on the Czechoslovak Scene, 1918 – 1945“ v době od 5. 2. 2022 do 8. 5. 2022
v Museu MORE, Hoofdstraat 28, 7213 CW Gorssel, The Netherlands
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
informovat o usnesení rady kraje Ministerstvo kultury ČR a Oblastní galerii Liberec.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 952/21/RK
Zřízení příspěvkových organizací ZOO Liberec, příspěvková organizace a Botanická zahrada
Liberec-LK, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zřízením ZOO Liberec, příspěvková organizace, s účinností od 1. 7. 2021,
b)
c)

se zřizovací listinou ZOO Liberec, příspěvková organizace,
se zřízením Botanické zahrady Liberec-LK, příspěvková organizace, s účinností od 1. 7. 2021,
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d) se zřizovací listinou Botanické zahrady Liberec-LK, příspěvková organizace
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu kraje.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 953/21/RK
Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu za rok 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok 2020,
b)
c)
d)

Zprávu o činnosti Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace za rok 2020,
Zprávu o činnosti Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace za rok 2020,
Zprávu o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace za rok
2020,

e) Zprávu o činnosti Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace za rok 2020
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit zprávy o činnosti příspěvkových organizací zastupitelstvu kraje jako písemnou informaci.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 954/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/21 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond
– poskytnutí dotací z programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 163/21, kterým se
a)
snižují výdaje v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, specifický ukazatel „7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji“
číslo akce 070100000000 s názvem „nespecifikované rezervy programu“ v celkové
výši 599.960 Kč,

Název projektu
účel projektu

Sídlo /
bydliště
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IČO /
nar.

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

De minimis

Příjemce
forma

Termín realizace
projektu

Po
řč.

Dotace v
maximální výši

a současně se navyšují výdaje, resp. zavádí se v kapitole 926 07 – Dotační fond
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nové specifické ukazatele „7.1
Kulturní aktivity v Libereckém kraji“, v celkové výši 599.960 Kč bez dopadu
na celkový objem kapitoly,
2. s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji v úhrnném objemu 599.960 Kč
níže uvedeným příjemcům:
Podíl dotace z
celkových
způsobilých
výdajů

b)
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KI-NO 2021
Banán, z.s.
1.

spolek

Oživení veřejného prostoru
Pražské ulice v centru Liberce
v rámci dvoudenního urban
festivalu KI-NO 2021.

Hrazená
76/1,
Liberec

2.

spolek

Příprava a realizace 7.
ročníku kulturní akce
Divadelní festiválek v
Petrovicích - Jablonné v
Podještědí.

3.

G&B
beads, s.r.o

4.

společnost
s ručením
omezeným

ne

1.7. 30.09.
2021

ne

Panská
219/3,
Česká Lípa

* doba konání
– 7 dní
* počet
návštěvníků –
3500 ks
* divadelní
představení – 8
ks
*workshop/se
minář – 1 ks
* výstava – 1
ks
* redakce
studentů
Podzimní listy
62237136 – 1 ks

38.520
Kč

1.9. 30.10.
2021

ne

Janovská
132/39,
Jablonec
nad Nisou

* návštěvníci –
3000
* divadelní
představení – 5
hodin
* koncerty – 5
hodin
* workshopy –
50.000
27301745 32 hodin
29,59 % Kč

1.7. 31.12.
2021

ne

Masarykov
o náměstí
82,
Jilemnice

* doba trvání
70694061 akce – 3 dny

1.7. 31.10.
2021

ne

Potoky perel
Propojení jedinečné sklářské
a bižuterní historie a tradice
regionu se současným živým
uměním.

1.7. 31.12.
2021

Klášterní
33,
Jablonné v
Podještědí

45. Českolipský divadelní
podzim
ČDP má prostor prezentovat
tvorbu místních umělců,
studentů a regionálních
amatérských divadel. Jedná se
o divadelní týdenní maratón.
Divadelní akce + workshopy
Divadelní
klub Jirásek + vernisáž + redakce studentů
+ divadelní premiéra a
z.s.
potkávání lidí různých
spolek
generací.

34.670
29,80 % Kč

* doba trvání
akce – 8 hodin
* počet osob
podílejících se
na
představeních
– 55
* počet
současně
probíhajících
aktivit – 3
* počet
účastníků –
250 osob
* počet
účinkujících
22772006 skupin - 8

7. ročník divadelního
festiválku v Petrovicích
Centrum
svaté
Zdislavy,
z.s.

* promítání
filmu – 6 ks
* hudební
program – 2
03390306 dny

27,71 %

25 %

11.000
Kč

Krakonošovy letní podvečery
2021

Jilemnicko
- svazek
obcí
5.

dobrovolný
svazek obcí

Krakonošovy letní podvečery
jsou tradiční kulturní akcí s
bohatým programem. Tato
akce se koná v období letních
prázdnin. Návštěvníkům a
občanům jsou představeny
regionální spolky a soubory,
profesionální i amaterští
umělci. A to zcela zdarma.
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Jizerská nota 2021
Jizerské
aktivity,
zapsaný
spolek
6.

spolek

Dvoudenní hudební festival
Jizerská nota v Hejnicích, na
němž se prezentuje 18
folkových skupin včetně 5
dětských.

* doba trvání –
2 dny
* počet
Aloisina
hudebních
výšina 420,
produkcí – 18
Liberec
69388636 ks

1.7. 31.10.
2021

ne

30 %

49.980
Kč

1.7. 31.12.
2021

ne

29.85 %

40.000
Kč

1.7. 31.12.
2021

ne

9,35 %

38.520
Kč

1.7. 31.12.
2021

ne

25 %

38.520
Kč

1.7. 30.10.
2021

ne

34.670
26,95 % Kč

1.7. 30.11.
2021

ne

20 %

30.000
Kč

Evropské kulturní dny 2021

7.

V rámci projektu „Evropské
kulturní dny v kině Varšava
2021“ vystoupí v kině Varšava
nebo ve venkovních
prostorách centra města nebo
kina Varšava čeští i světoví
Kino
Frýdlantská
Varšava z.s. umělci v oblasti hudby,
285/16,
výtvarného umění, divadla
* doba trvání –
spolek
nebo audiovize.
Liberec
22609768 2 dny
Léto a babí léto na zámku
2021 – 10. ročník

8.

Cyklus kulturních akcí Léto a
babí léto na zámku 2021 je
Kulturní a
informační navazujícím 10. ročníkem
tradiční regionální akce
středisko,
příspěvková celokrajského významu, jehož
organizace hlavním cílem je odkazovat na
regionální tradice v oblasti
příspěvková kulturní a umělecké a nadále
organizace je rozvíjet.

čp. 4,
Lomnice
nad
Popelkou

* počet pořadů
– 8 ks
* propagační
materiál –
70949468 1000 ks

Vejvarovo
nábřeží
199,
Semily

* doba konání
00371394 – 5 dní

nám. T.G.
Masaryka
1,
Hodkovice
nad
Mohelkou

* hudební
produkce – 3
soubory
* technické
vybavení –
pronájem
pódia a
zvukové
aparatury – 1
ks
00262820 * výstava – 1

U Muzea
398/4,
Jablonec
nad Nisou

* kulturní
program – 3
00079481 soubory

Jazz pod Kozákovem Semily 35. ročník

9.

Festival přibližuje
návštěvníkům jazzovou hudbu
Kulturní
v pestré stylové a
centrum
repertoárové šíři,
Golf
zaznamenáváme stoupající
Semily,
příspěvková zájem i u mladého publika.
organizace Setkávají se amatérští a
profesionální umělci. Festival
příspěvková má edukativní význam pro
organizace školy, spolupracujeme se ZUŠ.

Hodkovické slavnosti 2021
Město
Hodkovice
nad
Mohelkou
10. obec

Město Hodkovice nad
Mohelkou pořádá pro své
občany a návštěvníky města
tradiční Hodkovické slavnosti.
V letošním roce bude hlavním
cílem prožít městské slavnosti
všemi smysly.
Sklářská slavnost na
Kristiánově

Každoroční akce s bohatým
multižánrovým kulturním
programem v jehož rámci
několikrát vystoupí folklorní,
divadelní a hudební soubory
spojená se sklářskou tradicí a
příspěvková doprovázená ukázkami
11. organizace řemesel a tvůrčími dílnami.
Muzeum
skla a
bižuterie v
Jablonci
nad Nisou
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Nádražní
213,
Semily

* délka trvání
festivalu – 2
dny
* počet
doprovodných
aktivit – 3
* počet
vystoupení – 6
* počet
přihlášených
zařízení – 6
49294555 souborů

50.000
29,94 % Kč

1.8. 31.12.
2021

ne

Na Poříčí
1067,
Praha

* doba trvání
akce – 3
měsíce
* počet
prezentovanýc
05188661 h instalací - 3

38.520
22,12 % Kč

1.7. 30.09.
2021

ne

Skryjova
1607,
Brno

* počet
účinkujících
02997185 kapel – 3

30.000
29,41 % Kč

1.7. 31.12.
2021

ne

Jižní 144,
Jablonec
nad Nisou

* semináře –
10 ks
závěrečný
22717803 večer - 1

38.520
29,41 % Kč

1.7. 30.09.
2021

ne

Podhorská
1124/93,
Jablonec
nad Nisou

* doba trvání
akce – 2 dny
* počet
účinkujících/v
ystupujících
hudebníků
25499441 (souborů) - 8

38.520
27,32 % Kč

1.7. 31.12.
2021

ne

Festival Patříme k sobě 2021
Podkrkonoš
ská
společnost
přátel dětí
zdravotně
postižených
Semily, z.s.
12. spolek

23.ročník festivalu Patříme k
sobě, kde vystupují lidé se
zdravotním postižením.
Koncerty nabízíme žákům škol
regionu i široké veřejnosti.
Součástí je i prodejní výstava
prací zdrav. postižených a
doprovodný program.
Sculpture Line

SCULPTU
RE LINE
s.r.o.
společnost
s ručením
13. omezeným

Sculpture Line je výstavní
projekt. Cílem je oživit veřejný
prostor, otevřít dialog o něm,
a to prostřednictvím instalací
soch i doprovodným
programem. Přispívá květšímu
povědomí o českých umělcích
a posiluje sounáležitost
obyvatel s regionem.
Hudební festival Eurion 2021

Spolek
Dobramus
14. spolek

Umožnit návštěvníkům
festivalu setkávání s hudbou
alternativního ražení, tím
přispět k rozšiřování obzor a
ve výsledku kultivaci a
toleranci k méně častým
hudebním žánrům.
23. ročník Léto tančí

23. ročník letní dílny-festivalu
pohybu, tance a rytmu „Léto
tančí“ je tradiční akce
Spolek
jabloneckýc celokrajského významu, která
pravidelně zahajuje letní
h dam a
kulturní sezónu LK. Zapojení
pánů, z.s.
účastníků je aktivní v rámci
spolek
celého programu.
15.
Hudební festival Dolánky
2021

SUNDISK
s.r.o.
společnost
s ručením
16. omezeným

3.

Festival přispívá k
pozitivnímu rozvoji regionální
kultury. Akce je vhodná i pro
rodiny s dětmi, koná se v
průběhu víkendu. Nabízí tak
obyvatelům turnovska a
návštěvníkům festivalu
smysluplné vyplnění volného
času.

s neposkytnutím dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, níže uvedeným subjektům z důvodu nedosažení
potřebné bodové hranice v rámci hodnocení a vyčerpání alokace dotačního programu:

Poř
. č.
1.

Žadatel
21 Images, z.s.

Název projektu
Videozáznam muzikálu
Hvězda
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Sídlo/bydliště

IČO/nar.

Požadovaná
výše dotace

Falknov 23,
Kytlice

05383641

49.000 Kč
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2.
3.
4.
5.
6.

Jiskra Raspenava z.s.
Kalendář Liberecka spol.
s r.o.

8.

Klub přátel divadla
Semily, z.s.
Kulturní centrum Turnov,
s.r.o.

9.

Landštof David

10.

Mečíř Vojtěch

7.

Rychtářská 612,
Liberec
Jižní 144,
Jablonec nad Nisou

Comunités, z.s.
Žijeme dál!
Folklorní soubor Nisanka,
z.s.
Vánoce s Nisankou
HUDEBNÍ PROJEKT
Havlíčková Aneta Mgr.
VANITY
adventní koncert v Raspenavě
Modlitba za demokracii
Semilský paroháč 2021
Básníci ticha 2021 - festival
hudební alternativy
Jedinečné sousedské kulturní
akce ve Staré škole Křižany

Město Smržovka

Mříčenská říje 2021
Slet bubeníků 2021 –
bubenická dílna pro děti a
dospělé s handicapem a
koncert pro veřejnost

13.

Město Vysoké nad
Jizerou
Náboženská obec Církve
československé husitské v
České Lípě

Vysocká pouť 2021
Cyklus kulturních pořadů a
výstav II pol. 2021 v České
Lípě

14.

Obec Chuchelna

Kultura v Chuchelně

15.

Obec Všeň

16.

11.

Příšovice
U Stadionu 182,
Raspenava
Papírová 537,
Liberec
Vejvarovo nábřeží
199,
Semily
Markova 311,
Turnov

07781652

50.000 Kč

60254319

35.000 Kč
50.000 Kč

46744711

12.000 Kč

28739841

40.000 Kč

27043061

40.000 Kč

25958941

50.000 Kč

Praha

50.000 Kč

Mříčná

19.000 Kč

náměstí T. G.
Masaryka 600,
Smržovka
Nám. Dr. Karla
Kramáře 227,
Vysoké nad Jizerou
Roháče z Dubé
49616,
Česká Lípa

00262579

20.500 Kč

00276294

40.000 Kč

63778459

50.000 Kč

Chuchelna 269,
Chuchelna

00275760

8.841 Kč

Kultura v obci Všeň 2021

Všeň 10,
Všeň

00276278

30.450 Kč

PIANOLA, z.s.

Liberecký flašinetář 2021

Husova 255/52,
Liberec

01181378

50.000 Kč

17.

Podralský nadační fond
ZOD

Svatomartinský jarmark a
krůtí hody

Jáchymov 1,
Brniště

28678419

50.000 Kč

18.

S PROMOTION s.r.o.

Prusinovského 809,
Modřice

28276817

50.000 Kč

19.

Sdružení TULIPAN, z.s

Sokolská 113/8,
Liberec

26672472

49.500 Kč

20.

Societas Amicuum
Liberec (SAL), z.s.

Kultura pod hvězdami
Kulturou k destigmatizaci
osob s duševním
onemocněním
Kulturní akce spolku Societas
Amicuum Liberec (SAL) ve
2. pololetí r. 2021

Pazderkova 869,
Liberec

05693381

45.000 Kč

21.

Sorsya s.r.o.

Oléfest History

Zlatá Olešnice 184,
Zlatá Olešnice

04563671

50.000 Kč

22.

Společenský dům Jilm,
příspěvková organizace

Jilemnické kulturní léto 2021

Roztocká 500,
Jilemnice

00371416

38.000 Kč

Jindřichovská 3805,
Jablonec nad Nisou

26534819

10.000 Kč

Roprachtice 211,
Roprachtice

45598126

30.000 Kč

12.

23.. „STARDUST, z.s.“

24.

TJ SOKOL
Roprachtice,spolek

„ ... a ještě trochu swingu “
PROBUZENÍ KULTURY V
ROPRACHTICÍCH
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25.

Tělocvičná jednota Sokol
Jablonec n. Nisou

Na zdar kultuře v sokolovně

Fűgnerova 1054,
Jablonec nad Nisou

26.

Turnovské památky a
cestovní ruch,
příspěvková organizace

60252260

50.000 Kč

Prázdninový a adventní
Valdštejn

5. května 26,
Turnov

00371360

31.175 Kč

27.

Wohlmannův statek z.s.

Svatojakubská pouť ve
Václavicích

Václavice 35,
Hrádek Nad Nisou

26592983

25.130 Kč

28.

Zahradníčková Katuše

Mekka mladých varhaníků
2021 - varhanní kurzy Horní
Police

Přerovská
688/62a, Olomouc

43990312

40.000 Kč

29.

Zoologická zahrada
Liberec, příspěvková
organizace

Výročí Lidových sadů - 120
let

Lidové sady 425/1,
Liberec

00079651

44.818 Kč

4.

čís.

s neposkytnutím dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
z programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, níže uvedeným subjektům z důvodu
rozporu s administrativními podmínkami programu:
Žadatel

Název projektu

Sídlo/bydliště

IČO/nar.

Požadovaná
výše dotace

1.

Asociace romských
představitelů
Libereckého kraje z.s.

MDR 2021

Prosečská 8, Proseč
nad Nisou

06351131

50 000 Kč

2.

Ateliér Tuba, z.ú.

Noční ateliér

Felberova 123/3,
Liberec

09667130

44 000 Kč

3.

Brána Trojzemí,
příspěvková organizace

Hrádecké slavnosti a
Bartolomějská pouť 2021

Horní náměstí 71,
Hrádek nad Nisou

01851969

50 000 Kč

4.

Country - Western Club
Liberec

GODY 2021

Lidové Sady 425/1,
Liberec

65100701

30 000 Kč

5.

Česká unie neslyšících, z.
ú.
Loučení s létem

Dlouhá 37, Praha

00675547

20 000 Kč

6.

Fišerová Petra Ing.

Pouťové trhy Jilemnice

Mříčná 153, Mříčná

86980289

16 000 Kč

7.

France Martin - Martin
Production

Noc s hvězdami na zámku
Zahrádky

71084843

50 000 Kč

projekt Civilizace

27022323

50 000 Kč

9.

G300-spolek
Kašparová Štěpánka
Mgr.

V dolině 1515/1c,
Praha
Papírová 537,
Liberec

JazzWorldExperiment

Liberec

66665922

50 000 Kč

10.

Koalice romských
reprezentantů
Libereckého kraje, z.s.

Festival Jekhetane

Karla Čapka 1083,
Lomnice nad
Popelkou

08150206

48 000 Kč

11.

Kultura Jablonec, p. o.

„GENERACE S.V.U.
MÁNES JABLONEC NAD
NISOU 2021“

Jiráskova 4898/9,
Jablonec nad Nisou

09555340

50 000 Kč

12.

Město Desná

Slavnosti města Desná 2021

Krkonošská 318,
Desná

00262307

50 000 Kč

13.

Město Dubá

Mezinárodní jazzové dny
Evy Pilatové Dubá

Masarykovo
náměstí 138, Dubá

00260479

50 000 Kč

Oslavy 650 let města
Rovensko pod Troskami

Náměstí profesora
Drahoňovského
1, Rovensko pod
Troskami

00276073

30 000 Kč

8.

14.

Město Rovensko pod
Troskami
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15.

Městská knihovna
Antonína Marka Turnov,
příspěvková organizace

Železniční rok

Jeronýmova 517,
Turnov

00498858

20 000 Kč

22714901

30 000 Kč

16.

Mezivrchy z.s.

Zavírák Mezivrchy 2021

Palackého 500,
Lomnice nad
Popelkou

17.

Studio Kokos, z.s.

Voicingers On Tour Česká
Republika 2021

Rovná 336,
Jablonec nad Nisou

02295873

50 000 Kč

18.

Urbanová Johana

Festival KUKOKLI 2021

, Praha

07398816

50 000 Kč

5.

se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 7.1
Kulturní aktivity v Libereckém kraji, která bude uzavřena s výše uvedenými příjemci dotace

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje:
a) ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/21,
b)

Termín: 22. 06. 2021
k rozhodnutí poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům,
Termín: 22. 06. 2021

c)

ke schválení vzor smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 22. 06. 2021

USNESENÍ č. 955/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 186/21 – úprava v kapitole 917 07 – Transfery poskytnutí účelové dotace Divadlu F. X. Šaldy Liberec
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 186/21, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, specifický ukazatel „Podpora vybraných aktivit v resortu“, číslo akce 07806342001
s názvem „Podpora příspěvkových organizací Statutárního města Liberec a Libereckého
kraje – nadregionální přesah“ ve výši 9.500.000 Kč,

Název projektu/
účel projektu

Bydliště

IČO
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Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

De minimis

Příjemce/
forma

Termín
realizace
projektu

2.

a současně se navyšují výdaje, resp. zavádí se v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce 07806512701
s názvem „Divadlo F. X. Šaldy Liberec – Rekonstrukce divadel“ v celkové výši 9.500.000
Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
s poskytnutím účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli:
Dotace v
maximální výši
(Kč)

b)

Divadlo F.
X. Šaldy
Liberec,
příspěvkov
á
organizace
příspěvkov
á
organizace

Rekonstrukce
divadel
Výměna sedadel
včetně stavebních
úprav – podlahových
krytin v hledišti
Šaldova divadla, a to
v přízemí a na 1.
balkoně. V Šaldově
divadle bude
umístěno mosazné
zábradlí na hlavním
schodišti do foyer a
bude instalován
bezdrátový systém
ozvučení. V Malém
divadle bude
provedena
rekonstrukce foyer.

Zhořelecká
344/15,
Liberec

00083143

* výměna
sedadel
v Šaldově
divadle – 288
ks
* bezdrátový
systém
ozvučení
Šaldova
divadla – 1
akce
* rekonstrukce
foyer v Malém
divadle – 1
akce

9.500.000 Kč

1.1. –
31.12.2021

bloková výjimka
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3.

se Smlouvou o poskytnutí účelové investiční dotace č. OLP/1573/2021 na projekt
„Rekonstrukce divadel“ mezi Libereckým krajem a Divadlem F. X. Šaldy Liberec, p. o.,
IČO: 00083143, se sídlem Zhořelecká 344/5, 460 05 Liberec
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 186/21, poskytnutí účelové dotace na projekt
„Rekonstrukce divadel“ a smlouvu o poskytnutí dotace č. OLP/1573/2021 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 956/21/RK
Změna Statutu Fondu ochrany vod Libereckého kraje a spoluúčast Libereckého kraje
na financování vodohospodářské infrastruktury obcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
s navrženými změnami Statutu Fondu ochrany vod Libereckého kraje s účinností od 1. 1. 2022
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál „Změna Statutu Fondu ochrany vod a spoluúčast
Libereckého kraje na financování vodohospodářské infrastruktury obcí" k projednání.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 957/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 176/21 - úprava kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod
Libereckého kraje, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v r. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 176/21, kterým se upravují výdaje v kapitole
932 08 - Fond ochrany vod LK, odbor životního prostředí a zemědělství, a to:
a) snížením rezervy kapitálových výdajů specifického ukazatele Kofinancování výstavby
a obnovy VHI - Vítkovice, Velký Valtinov, Okna, Mrklov o částku 3.352.209,68 Kč,
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b)

c)

navýšením výdajů v rámci Výstavby a obnovy infrastruktury se spoluúčastí kraje o částku
3.352.209,68 Kč, zavedením nového specifického ukazatele „Okna – odkanalizování obce
a ČOV“ ve výši 3.352.209,68 Kč,
snížením rezervy kapitálových výdajů dílčího ukazatele Výstavba a obnova infrastruktury
– spoluúčast kraje o částku 1.273.289,81 Kč,

d)

2.

navýšením výdajů v rámci Výstavby a obnovy infrastruktury se spoluúčastí kraje o částku
1.273.289,81 Kč, zavedením nového specifického ukazatele „Horka u Staré Paky
- výstavba kanalizační stoky „D““ ve výši 1.273.289,81 Kč,
s poskytnutím účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, v úhrnné výši 4.625.499,49 Kč níže uvedeným příjemcům na akce do výše:

Název příjemce

IČ

Adresa/sídlo

č.p. 40
471 62 Okna

Obec Okna

00673412

Obec Horka u
Staré Paky

čp. 41; 512 34
00854671 Horka u Staré
Paky

3.

Název projektu

Parametry

délka kanalizačních
řadů – 3,173 km;
Okna – odkanalizování
počet nově
obce a ČOV
budovaných ČOV –
1 ks

Výstavba kanalizační
stoky „D“

Výstavba
kanalizační stoky
„D“ – 377 m

Dotace v max.
výši Kč (%
podíl na
způsobilých
výdajích
projektu)

3.352.209,68
(10,857 %)

1.273.289,81
(50%)

se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod
Libereckého kraje, uzavíranou:
a)
b)

mezi Libereckým krajem a Obcí Okna, se sídlem Okna 40; 471 62 Okna, IČ 00673412,
na projekt pod názvem „Okna – odkanalizování obce a ČOV“, č. OLP/1233/2021,
mezi Libereckým krajem a Obcí Horka u Staré Paky, se sídlem Horka u Staré Paky 41, 512
34 Horka u Staré Paky, IČ: 00854671, na projekt pod názvem „Výstavba kanalizační stoky
„D““, č. OLP/1524/2021

a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál „Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 176/21
- úprava kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod Libereckého kraje, rozhodnutí o poskytnutí
individuálních dotací v r. 2021" ke schválení.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 958/21/RK
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 45 – obec Kruh - vodovod,
odkanalizování obce
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou č. 45 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje pro obec Kruh
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a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh změny č. 45 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Libereckého kraje pro obec Kruh ke schválení.
Termín: 22. 06. 2021
USNESENÍ č. 959/21/RK
Vyčíslené náklady vzniklé na území Libereckého kraje v souvislosti s plánovaným rozšířením
dolu Turów
Rada kraje po projednání
souhlasí
s předloženým vyčíslením nákladů vzniklých na území Libereckého kraje v souvislosti s plánovaným
rozšířením dolu Turów
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí a zemědělství, zajistit
a) odeslání vyčíslených nákladů na Ministerstvo životního prostředí České republiky,
b)

Termín: 01. 06. 2021
předložení výše uvedeného dokumentu zastupitelstvu kraje jako písemnou informaci.
Termín: 22. 06. 2021

USNESENÍ č. 960/21/RK
Majetkoprávní operace – přijetí daru
1. a) pozemku v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem
b) darovací smlouva
2. a) pozemků v k. ú. Jablonec nad Nisou
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. a) s bezúplatným nabytím části p. p. č. 181/3, nově označené jako p. p. č. 181/6 o výměře
17 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 461126/2018 ze dne 23. 11. 2018, nacházející se v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, obec Nové
Město pod Smrkem, a evidované na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, od města Nové Město pod Smrkem,
se sídlem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem, IČO 00263036, hodnota daru
dle účetní evidence činí 459 Kč (slovy: čtyři sta padesát devět korun českých), pozemek
je dotčen stavbou „Silnice III/29013 a III/29015“,
b)

2.

a)

se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Frýdlant,
s bezúplatným nabytím části p. p. č. 3054 díl „a“ o výměře 8 m2, sloučené
do st. p. č. 1100/1, zastavěná plocha a nádvoří, a části p. p. č. 3054 o výměře 44 m2, nově
označené jako p. p. č. 3054/2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vymezených
geometrickým plánem č. 6521-390/2020 ze dne 6. 1. 2021, nacházející se v k. ú. Jablonec
nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od statutárního
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b)

města Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou,
IČO 00262340, hodnota daru podle účetní evidence činí 15.760,88 Kč (slovy: patnáct tisíc
sedm set šedesát korun českých, osmdesát osm haléřů), na předmětných pozemcích se
nachází bezbariérový přístup do budovy školy (výtah) a parkovací místa,
se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Vyšší odborné škole
mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15,
se sídlem Horní náměstí 1200/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 60252511, a to ke dni
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním
úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,

schvaluje
1. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1358/2021 mezi Libereckým krajem a městem
Nové Město pod Smrkem,
2. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1359/2021 mezi Libereckým krajem
a statutárním městem Jablonec nad Nisou
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)

předložit návrhy bezúplatného nabytí k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

b)

Termín: 22. 06. 2021
zajistit po schválení bezúplatného nabytí Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovacích smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

2)

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje,

3)

Termín: 30. 04. 2022
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola
mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15.
Termín: 31. 10. 2021

USNESENÍ č. 961/21/RK
Majetkoprávní operace – darování
a)
pozemků včetně vyřazené silnice a mostu v k. ú. Oldřichov na Hranicích
b)
darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s darováním p. p. č. 1187/1 o výměře 4408 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p. p. č. 1187/2 o výměře 167 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 1270 o výměře
8051 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 354/6 o výměře 1163 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, p. p. č. 354/19 o výměře 27 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
p. p. č. 906/2 o výměře 8 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících
se v k. ú. Oldřichov na Hranicích, obci Hrádek nad Nisou, a evidovaných na listech vlastnictví č. 96,
č. 165 a č. 187 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, včetně
vyřazeného tělesa komunikace ev. č. III/27110 v celém úseku délky 1905 m (od okružní křižovatky
se silnicí I/35 až na konec svého úseku) a mostu ev. č. 27110-1 na uvedených pozemcích, městu
Hrádek nad Nisou, se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO 00262854, hodnota
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daru dle účetní evidence ke dni 31. 7. 2020 činí 13.010.899,53 Kč (slovy: třináct milionů deset tisíc
osm set devadesát devět korun českých, padesát tři haléřů),
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1367/2021 mezi Libereckým krajem a městem Hrádek
nad Nisou
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na darování pozemků včetně vyřazené silnice a mostu k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2)

Termín: 22. 06. 2021
zajistit po schválení darování pozemků včetně vyřazené silnice a mostu Zastupitelstvem
Libereckého kraje předložení darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 962/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
a)
pozemku včetně komunikace v k. ú. Dubá
b)
budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním p. p. č. 2950/2 o výměře 2091 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k. ú. Dubá, obci Dubá, a evidované na listu vlastnictví č. 984 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, včetně vyřazovaného tělesa komunikace č. ev.
II/270 díl H (na Novém Berštejně, úsek v délce cca 194 m) na předmětném pozemku, městu Dubá,
se sídlem Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá, IČO 00260479, s tím, že darovací smlouva bude
uzavřena nejpozději do jednoho roku od pravomocného rozhodnutí o vyřazení komunikace ze silniční
sítě, předběžná účetní hodnota budoucího daru ke dni 31. 1. 2021 ve výši 384.076 Kč (slovy: tři sta
osmdesát čtyři tisíc sedmdesát šest korun českých),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/1355/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Dubá
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemku včetně stavby vyřazované komunikace
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 22. 06. 2021
zajistit po schválení budoucího darování pozemku včetně stavby vyřazované komunikace
Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021
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USNESENÍ č. 963/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
a)
pozemků včetně komunikací v k. ú. Ohrazenice u Turnova
b)
budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním části p. p. č. 886/1 o předpokládané výměře cca 2016 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, části p. p. č. 905/1 o předpokládané výměře cca 1.798 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, p. p. č. 1048/11 o výměře 98 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p. p. č. 1.048/40 o výměře 490 m2, ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, nacházejících
se v k. ú. Ohrazenice u Turnova, obci Ohrazenice, evidovaných na listech vlastnictví č. 166 a č. 754
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, včetně tělesa vyřazované
komunikace ev. č. III/28729 (celý úsek silnice od staničení 0,000 do staničení 0,795
v délce 794 m) a tělesa vyřazované komunikace ev. č. III/28729a (celý úsek silnice od staničení 0,000
do staničení 0,148 – v délce 148 m) na uvedených pozemcích, obci Ohrazenice, se sídlem Ohrazenice
č. p. 81, 511 01 Turnov, IČO 00275956, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do
jednoho
roku
od
ukončení
rekonstrukce
předmětných
pozemních
komunikací
a pravomocného rozhodnutí o vyřazení komunikací ze silniční sítě, předběžná účetní hodnota
budoucího daru ke dni 30. 11. 2020 ve výši 849.032,99 Kč (slovy: osm set čtyřicet devět tisíc třicet
dva korun českých, devadesát devět haléřů),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/1356/2021 mezi Libereckým krajem a obcí
Ohrazenice
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemků včetně staveb vyřazovaných komunikací
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 22. 06. 2021
zajistit po schválení budoucího darování pozemků včetně staveb vyřazovaných komunikací
Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 964/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
a)
pozemků v k. ú. Hajniště pod Smrkem a k. ú. Nové Město pod Smrkem
b)
budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním části p. p. č. 141/2 o předpokládané výměře cca 41 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v k. ú. Nové Město pod Smrkem, obci Nové Město pod Smrkem,
evidované na listu vlastnictví č. 815 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Frýdlant, a části p. p. č. 35/1 o předpokládané výměře cca 181 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v k. ú. Hajniště pod Smrkem, obci Nové Město pod Smrkem, evidované
na listu vlastnictví č. 815 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant,
městu Nové Město pod Smrkem, se sídlem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem, IČO
00263036, kdy darovací smlouva bude uzavřena do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
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kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Autobusová zastávka Hajniště – požární zbrojnice a
přechody v ul. Frýdlantská a Jindřichovická, Nové Město pod Smrkem“, předběžná účetní hodnota
budoucího daru ve výši 10.919 Kč (slovy: deset tisíc devět set devatenáct korun českých),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/1357/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Nové Město pod Smrkem
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 22. 06. 2021
zajistit po schválení budoucího darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 965/21/RK
Majetkoprávní operace – prodej
1. a) pozemku v k. ú. Pertoltice pod Ralskem
b) kupní smlouva
2. a) nemovitých věcí v k. ú. Jablonec nad Nisou
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s prodejem části p. p. č. 3 o výměře 36 m2, nově označené jako p. p. č. 3/2, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 582-346/2020 ze dne
23. 11. 2020, nacházející se v k. ú. Pertoltice pod Ralskem, obci Pertoltice pod Ralskem,
evidované na listu vlastnictví č. 1969 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Česká Lípa
za vzájemně dohodnutou
kupní cenu ve výši 3.600 Kč (slovy: tři tisíce šest set korun českých), jedná se o pozemek
nacházející se před rodinným domem kupující,
2.

s prodejem st. p. č. 6414 o výměře 99 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, tech. vyb. (trafostanice), nacházející se v k. ú. Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad
Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 5730 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, obchodní korporaci ČEZ Distribuce a. s.,
se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV - Podmokly, IČO 24729035, za kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem č. 1557-31/2020 Doplnění č. 1 ze dne 26. 3. 2021 ve výši
801.000 Kč (slovy: osm set jedna tisíc korun českých), a to z důvodu nepotřebnosti
a skutečnosti, že péče o tento majetek zvyšuje náklady příspěvkové organizace,
schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1360/2021 mezi Libereckým krajem a
2.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1361/2021 mezi Libereckým krajem a obchodní
korporací ČEZ Distribuce a. s.
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrhy na prodeje nemovitých věcí k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
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b)

Termín: 22. 06. 2021
zajistit po schválení prodeje nemovitých věcí Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení kupních smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

2)

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje,

3)

Termín: 30. 04. 2022
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední školy řemesel
a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66.
Termín: 31. 10. 2021

USNESENÍ č. 966/21/RK
Majetkoprávní operace – darování
1. a) pozemku v k. ú. Semily
b) darovací smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Turnov
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s darováním části p. p. č. 4119/1 o výměře 23 m2, nově označené jako p. p. č. 4119/17 ostatní
plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 3028-61/2017 ze dne
21. 11. 2017, nacházející se v katastrálním území Semily, obec Semily, evidovaných na listu
vlastnictví č. 655 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
městu Semily, se sídlem Husova 82, 513 13 Semily, I ČO 002 76 111, hodnota daru dle účetní
evidence činí 1.380 Kč (slovy: jeden tisíc tři sta osmdesát korun českých), jedná se o pozemky
zastavěné stavbou chodníku,
2. s darováním p. p. č. 3497/15 o výměře 618 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
nacházející se v katastrálním území Turnov, obci Turnov, evidované na listu vlastnictví č. 1889
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, městu Turnov,
se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČO 002 76 227, hodnota pozemku dle účetní
evidence činí 4.326 Kč (slovy: čtyři tisíce tři sta dvacet šest korun českých), jedná se o pozemky
zastavěné stavbou chodníku před prostranstvím židovského hřbitova,
schvaluje
1. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1498/2021 mezi Libereckým krajem a městem
Semily,
2. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1499/2021 mezi Libereckým krajem a městem
Turnov
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)

předložit návrh na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

b)

Termín: 22. 06. 2021
zajistit po schválení darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2021
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2.

Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 967/21/RK
Majetkoprávní operace – darování
a)
pozemků v k. ú. Bohatice u Zákup
b)
darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s darováním části p. p. č. 624/1 o výměře 663 m2, nově označené jako p. p. č. 624/7, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha a části p. p. č. 624/1 o výměře 67 m2, nově označené jako p. p. č. 624/8,
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vymezených geometrickým plánem č. 380-130/2020
ze dne 6. 1. 2021, nacházející se v katastrálním území Bohatice u Zákup, obci Bohatice, evidované
na listu vlastnictví č. 68 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká
Lípa, obci Bohatice, se sídlem Bohatice č. p. 79, 470 02 Česká Lípa, IČO 00673340, hodnota daru
dle účetní evidence činí 29.200 Kč (slovy: dvacet devět tisíc dvě stě korun českých), jedná
se o pozemky zastavěné stavbou chodníku,
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1500/2021 mezi Libereckým krajem a obcí Bohatice
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2.

Termín: 22. 06. 2021
zajistit po schválení darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2021
zajistit po schválení darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení darovací
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 968/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1. a) pozemku v k. ú. Semily
b) darovací smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Okrouhlá u Nového Boru
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s budoucím darováním části p. p. č. 1398/1 o předpokládané výměře 24 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Semily, obci Semily, a evidované
na listu vlastnictví č. 655 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily, městu Semily, se sídlem Husova 82, 513 13 Semily, IČO 002 76 111, s tím,
že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Terminál veřejné hromadné dopravy Semily
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2.

Nádražní ulice“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 1.440 Kč (slovy: jeden tisíc
čtyři sta čtyřicet korun českých), stavbou dojde k trvalému záboru pozemku pod chodníkem,
s budoucím darováním část p. p. č. 142 o předpokládané výměře 533,3 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Okrouhlá u Nového Boru,
a evidované na listu vlastnictví č. 350 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa, obci Okrouhlá, se sídlem Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor, IČO 006 73
447, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní
moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Okrouhlá – chodník II. etapa“ – SO 101
Chodník, SO 401 Veřejné osvětlení“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí
10.132,70 Kč (slovy: deset tisíc sto třicet dva korun českých, sedmdesát haléřů), stavbou dojde
k trvalému záboru pozemku pod chodníkem,

schvaluje
1. předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/1496/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Semily,
2. předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/1497/2021 mezi Libereckým krajem
a obcí Okrouhlá
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh budoucího darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 22. 06. 2021
zajistit po schválení budoucího darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 969/21/RK
Majetkoprávní operace – předběžný záměr koupě části pozemku v k. ú. Česká Ves v Podještědí
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s předběžným záměrem koupě části p. p. č. 110/2 o předpokládané výměře cca 71 m2, zahrada,
nacházející se v katastrálním území Česká Ves v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí,
evidované na listu vlastnictví č. 871 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Liberec, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 300 Kč za m2 s tím, že kupující, resp. Krajská správa silnic Libereckého kraje p. o.,
nechá na své náklady vypracovat geometrický plán na oddělení části pozemku,
b) se svěřením takto v budoucnu nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na předběžný záměr koupě k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 22. 06. 2021
zaslat informaci o schválení předběžného záměru koupě části pozemku vlastníkům.
Termín: 31. 12. 2021
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USNESENÍ č. 970/21/RK
Majetkoprávní operace – koupě
a)
části pozemku v k. ú. Svijanský Újezd
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí části p. p. č. 193/1 o výměře 707 m2, nově označené jako p. p. č. 878/3, ostatní plocha,
způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 425-424/2020 ze dne 10. 12. 2020,
nacházející se v katastrálním území Svijanský Újezd, obci Svijanský Újezd, evidované na listu
vlastnictví č. 242 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
od spoluvlastníků
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 124.432 Kč (slovy: jedno sto
dvacet čtyři tisíc čtyři sta třicet dva korun českých), výkup je nutný z důvodu, že předmětná
část pozemku je zastavěná tělesem silnice III/2799 ve vlastnictví Libereckého kraje, refundace
bude uplatněna,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1577/2021 mezi Libereckým krajem
a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:

2)

a)

předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

b)

Termín: 22. 06. 2021
po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 971/21/RK
Majetkoprávní operace – koupě
a)
nemovitých věcí v k. ú. Doubí u Liberce v rámci plánované stavby „Napojení
průmyslové zóny JIH v Liberci na silnici I/35“ FAMA/2020/08/033
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
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a)

a) s koupí:
-p. p. č. 641 o výměře 820 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Liberec
XXIII-Doubí, č.p. 127, bydlení,
-p. p. č. 639 o výměře 326 m2, trvalý travní porost,
-p. p. č. 640 o výměře 550 m2, zahrada,
-p. p. č. 642 o výměře 1.807 m2, zahrada,
vše v katastrálním území Doubí u Liberce, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 196
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od spoluvlastníků

za
vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 5.221.700 Kč (slovy: pět milionů dvě stě
dvacet jedna tisíc sedm set korun českých), refundace nebude uplatněna. Předmětné nemovité
věci jsou přímo dotčeny plánovanou investiční akcí „Napojení průmyslové zóny JIH v Liberci
na silnici I/35“, jedná se klíčový výkup majetku, který je nutný v souvislosti
s rozvojem silniční infrastruktury na území Libereckého kraje,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1616/2021 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:

2)

a)

předložit návrh na koupi nemovitých věcí k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

b)

Termín: 22. 06. 2021
po schválení koupě nemovitých věcí Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 972/21/RK
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy - Základní škola speciální, Semily,
Nádražní 213, příspěvková organizace“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3953/2020, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, mezi Libereckým krajem a společností Stavby MH s.r.o., se sídlem Lužická 102, 463 34
Hrádek nad Nisou - Dolní Sedlo, IČO 09185500, jehož předmětem je prodloužení termínu
pro dokončení stavebních prací (stavby) o 30 dní, vícepráce ve výši 2.278.836,29 Kč bez DPH,
tj. 2.757.391,91 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši 614.327,56 Kč bez DPH, tj. 743.336,35 Kč
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vč. DPH, čímž dojde ke zvýšení celkové ceny na 15.264.508,73 Kč bez DPH, tj. 18.470.055,56 Kč
vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 20. 06. 2021
USNESENÍ č. 973/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování - podsbírka
Grafika (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka Jana Dřevíkovská, se sídlem Hrubínova 1456/5, Hradec Králové, Pražské
Předměstí, IČO: 86704281, z veřejné zakázky, v souladu s ustanovením § dle § 48 odst. 2, písm.
a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
– účastník překročil maximální nabídkovou cenu,
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „Restaurování - podsbírka Grafika (Záchrana pokladů
z depozitářů)“ část 1 - Grafika 1, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka Vanišová Milana, se sídlem
Bronzová 2012/5, Praha 13, Stodůlky, IČO: 66891418, za nabídkovou cenu 221.520 Kč
bez DPH, 221.520 včetně DPH (účastník není plátce DPH),
3. o výběru dodavatele veřejné zakázky „Restaurování - podsbírka Grafika (Záchrana pokladů
z depozitářů)“ část 2 - Grafika 2, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka Vanišová Milana, se sídlem
Bronzová 2012/5, Praha 13, Stodůlky, IČO: 66891418, za nabídkovou cenu 196.500 Kč
bez DPH, 196.500 včetně DPH (účastník není plátce DPH),
4.

5.

o výběru dodavatele veřejné zakázky „Restaurování - podsbírka Grafika (Záchrana pokladů
z depozitářů)“ část 3 - Grafika 3, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka Vanišová Milana, se sídlem
Bronzová 2012/5, Praha 13, Stodůlky, IČO: 66891418, za nabídkovou cenu 196.810 Kč
bez DPH, 196.810 včetně DPH (účastník není plátce DPH),
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Restaurování - podsbírka Grafika (Záchrana pokladů
z depozitářů)“ část 4 - Grafika 4, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka Vanišová Milana, se sídlem
Bronzová 2012/5, Praha 13, Stodůlky, IČO: 66891418, za nabídkovou cenu 215.240 Kč bez
DPH, 215.240 včetně DPH (účastník není plátce DPH),

6.

o výběru dodavatele veřejné zakázky „Restaurování - podsbírka Grafika (Záchrana pokladů
z depozitářů)“ část 5 - Grafika 5, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka Vanišová Milana, se sídlem
Bronzová 2012/5, Praha 13, Stodůlky, IČO: 66891418, za nabídkovou cenu 233.180 Kč
bez DPH, 233.180 včetně DPH (účastník není plátce DPH),
schvaluje
1. smlouvu o dílo č. OLP/636/2021 pro část 1 mezi Libereckým krajem a Milanou Vanišovou,
se sídlem Bronzová 2012/5, Praha 13, Stodůlky, IČO: 66891418,
2. smlouvu o dílo č. OLP/637/2021 pro část 2 mezi Libereckým krajem a Milanou Vanišovou,
se sídlem Bronzová 2012/5, Praha 13, Stodůlky, IČO: 66891418,
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3.
4.

smlouvu o dílo č. OLP/638/2021 pro část 3 mezi Libereckým krajem a Milanou Vanišovou,
se sídlem Bronzová 2012/5, Praha 13, Stodůlky, IČO: 66891418,
smlouvu o dílo č. OLP/639/2021 pro část 4 mezi Libereckým krajem a Milanou Vanišovou,
se sídlem Bronzová 2012/5, Praha 13, Stodůlky, IČO: 66891418,

5.

smlouvu o dílo č. OLP/640/2021 pro část 5 mezi Libereckým krajem a Milanou Vanišovou,
se sídlem Bronzová 2012/5, Praha 13, Stodůlky, IČO: 668914182
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 974/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění dodávek tepla z primárních
a sekundárních sítí rozvodu tepla v lokalitě statutárního města Liberec“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění dodávek tepla z primárních a sekundárních sítí
rozvodu tepla v lokalitě statutárního města Liberec“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka Teplárna Liberec,
a.s., se sídlem Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, IČO: 62241672
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 975/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „ Restaurování - podsbírka Gobelíny
(Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Restaurování – podsbírka Gobelíny (Záchrana pokladů
z depozitářů)“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, a to účastníka RE, s.r.o., se sídlem Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2.,
IČO: 485 91 441, za nabídkovou cenu 2.995.000 Kč bez DPH, tj. 3.623.950 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o dílo č. OLP/670/2021 mezi Libereckým krajem a společností RE, s.r.o., se sídlem
Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2., IČO: 485 91 441
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 976/21/RK
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Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Restaurování – podsbírka Automatofony
(Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Restaurování - podsbírka Kapitalismus
- automatofony (Záchrana pokladů z depozitářů)“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
náhradník Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
Mgr. Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci,
náhradník: Bc. Jana Stěhulková DiS., vedoucí historického oddělení Severočeského muzea
v Liberci,
Ing. Jäger Stanislav, projektový manažer,
náhradník: Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
Mgr. Bc. Féna Martin, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: PhDr. Mgr. Brož René, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
schvaluje
1. text „výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/1377/2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 07. 2021

USNESENÍ č. 977/21/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Management BIM – Zpracování PD: „DEPODUB
DTMLK_CZ051_001“ s využitím metody BIM - Centrální depozitář pro LK“
Rada kraje po projednání
souhlasí
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1.

2.

se způsobem a obchodním modelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Management
BIM – Zpracování projektové dokumentace: „DEPODUB DTMLK_CZ051_001“ s využitím
metody BIM - Centrální depozitář pro Liberecký kraj“,
s nominací realizačního týmu ve složení:
a) Ing. Pavel Matějka v roli „Manažera BIM (požadavky a pravidla pro BIM)“,
b) Ing. Štěpánka Tomanová v rolích „Koordinátora BIM (aplikace pravidel pro konkrétní
projekt“ a „Správce informací (pravidla pro zacházení s informacemi a jejich ukládání)“,
c) Ing. Leoš Svoboda v roli „Koordinátora BIM (aplikace pravidel pro vystavěné prostředí)“,

rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Management BIM – Zpracování projektové dokumentace:
„DEPODUB DTMLK_CZ051_001“ s využitím metody BIM - Centrální depozitář pro Liberecký
kraj“, a to účastníku CAD - BIM s.r.o., IČO 04428803, se sídlem Eliášova 460/35, Bubeneč, 160 00
Praha 6, za nabídkovou cenu 1.440.000 Kč bez DPH, tj. 1.742.400 Kč včetně DPH,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 3, odst. 6 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku 1. odst. 5,
2.

závazný návrh Smlouvy o zajištění managementu BIM č. OLP/1286/2021 mezi Libereckým
krajem a společností CAD - BIM s.r.o., IČO: 4428803, se sídlem Eliášova 460/35, Bubeneč,
160 00 Praha 6
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných zakázek
a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 978/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování PD „DEPODUB
DTMLK_CZ051_001“ s využitím metody BIM - Centrální depozitář pro Liberecký kraj“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
„DEPODUB DTMLK_CZ051_001“ s využitím metody BIM - Centrální depozitář pro Liberecký
kraj“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
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náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
náhradník: Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury,
Ing. Stanislav Jäger, projektový manažer oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
Mgr. Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci,
náhradník: Ing. Zdeněk Vitáček, ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě,
Mgr. Pavel Hlubuček, MBA, ředitel Oblastní galerie Liberec,
náhradník: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., ředitel Muzea Českého ráje v Turnově,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/32/2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 31. 07. 2021

USNESENÍ č. 979/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Transformace - Domov Sluneční
dvůr, p. o. - Jestřebí - vnitřní nábytek“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Transformace - Domov
Sluneční dvůr, p. o. – Jestřebí – vnitřní nábytek“ v souladu s článkem 3, části B, Směrnice Rady
Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. komisi pro hodnocení nabídek ve složení
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Barbora Plischková, projektový manažer,
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náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
Lenka Voženílková, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací,
náhradník Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Ing. Pavel Kos, ředitel Domova Sluneční dvůr, příspěvková organizace,
náhradník Bc. Alice Machatá, zástupce ředitele Domova Sluneční dvůr, příspěvková
organizace,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/1393/2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k
zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 07. 2021

USNESENÍ č. 980/21/RK
Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Přehled veřejných zakázek projednaných na 9. a 10. zasedání rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou písemnou informaci Přehled veřejných zakázek projednaných na 9. a 10. zasedání rady
kraje
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci
Přehled veřejných zakázek projednaných na 9. a 10. zasedání rady kraje.
Termín: 22. 06. 2021

USNESENÍ č. 981/21/RK
Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem
Rada kraje po projednání
schvaluje
Seznam významných akcí podporovaných Libereckým krajem (aktualizace 2021)
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit Seznam významných akcí podporovaných Libereckým krajem
(aktualizace 2021) Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 22. 06. 2021

USNESENÍ č. 982/21/RK
Návrh na volbu přísedící Krajského soudu v Hradci Králové
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Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložený návrh člena Zastupitelstva Libereckého kraje, statutárního náměstka hejtmana,
Ing. Jana Svitáka, na volbu
přísedící Krajského soudu v Hradci Králové
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit svůj návrh na volbu přísedící
Zastupitelstvu Libereckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 29. 06. 2021

……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Liberec 4. 6. 2021
Zapsala Jitka Machálková
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